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 ف

 نك
 دوعسلاوأ هللادبعربشفلا ةببرعلاىلاةيوانرفلا ةغللا نم هي رعملوقي
 موعناودب ن الارصمويدخ ةباشعيبترملاةجرتلا لقي مجرتملاىدنفأ

 ةدئافهللاءاثناعو  اعبطو عبرت تقوبرقأى "مت ةيرصملاسرادملا .
 "رصم# ران ةصالخ نم رصعلا لهأ ةصانق ىوسملارص:لا اذه اعفنو ٠

 زعالاهللا نوعي قاروالات ارتد, تنادزاو قارواعيطقردقاىردعلو

 رخاوأىف مظعالارصمودخ اشاء لععس اني دتف أ ةداعسةءانعيو مركالا

 . ةيرصملاىريكلاةعاضلارادب ةيدمحلا ةرسسهلا نم ةمالشخا س ةخلاىذ

 هنلعنمةراطت تخت ةينلاةرئادلا قلعت ةممحنارصم قالو. ةننئاكلا

 ءارحا ىلوالا ةعبطلا هذهىف رخ ًاتدقدلا تادان زضعن مذ نم ةبطملا

 ناكثدحو هتعنم عناومو همضتقا تامضنقل هاقشمامستيلو هاضتقم

 لبقت لاف هنوكلارظن الومأم عبطلا,تاَرمةَدءِباَكَلا اذهلد اا
 ماودو هملا ةحاملا موع بسح ىلعو الوبقو الابقادادزب هللا نوعد

 ةعبطلاى ىلاغتهلناءاش نافذ هسمل-ةب رصملا سرادملاب ميامتلا ف ليوعتلا

 لثعتباتعلاوزعلاىلاوو همانأ هللا لاط اوي دخل اٌةداعس مان لوط ىلع ةناثلا

 الاهيو ةعجبهدش مهلا مضي هماوعأ ةماعلا دئاوفلا هذه
 رطقثسغلال وأو الامكحو ةعفنمهديزبو ١5

 10 ردنرهشلا لامةدساو

 5 لماكلاو لاح لكى ع
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 3ك
 ةمور ةدعن الا ةدوجوماهادحا ىنلا ةرضتفملا تالسملاو ةريبكحلا

 هيف عرشدق ناك ام نينامورلا نيطال.س "مت أو هيرب ربلا "هللا بف رعت

 ةكصادلاو رودندو شابلك ةسحايتا ارامعلاو ران .الانمةسلاطبلا

 2 دار دوو تمر او وفداوانسا ةه<وناوسا برقي يب ربلاةرب : حو

 راس تلازال ةيروصلا ةمعنلا ةّهو هيرهاطظلا ةهافرلاهذهل الخ نم

 لالت+الاو طاطخمنالا تامالع ةدملا كان: ىف هب ريصملا زابدلا لاوحأ نم

 نوملدلاهقر تنشوُسخاو لاحلاءوسةةيقح كلذ عماههجو ىلعرهاطظتتو

 نينازانروزوالاة:ءارفلاو نيفوذلا كولملارصد - نءةدوهعملاعئانصلاو

 رومارن اس تدالتو يوك ئامادالاو نيسسصرلاو نيسعوتلاو

 مهناك هش رطو مسّتغل تربغتو مهقالخأو مهدئاوعت ادمن ونيت رصمحلا

 الوأ نك [م”نكيللو ضهنىلف مره ادييبصا شك م متسساو

 همو:قالسل مادقالا برطضم ىثعراص لب ضقت .عبسك هرايسشرسعفف

 الهلا اهيلع ”متافق سهمودوط ةنطنطسقلاناطلسءاحىتح رخ الا

 اذه عضو نمانلدوصقملا ضرغلا < ميو رباغلا سماريخ اهلج دأو

 نكح#و نقبلالع لعدق هيلع علطملاناكاذا ادهااَكفلخ لس ذتلا

 تاناسلاو ةقيقدلا ليصافتلا نمهمفءان ديأاع نكقلا ةباعةنهذ ىف

 210 وطنا راينا راب تاتقشل ذيع نمسا

 ةدئاعلاريبك ةدئافلاريثكهنأالا ةّدعلاو لاوحالا ةعونم ثداوح هقرتذم

 اهيةيانعلاو قدصأ قيقحلا ب رانلا ةمستب هذي رمصملا ةرهسلاّت او

 ةراكحْب رصملارايدلا نم ىهةدلب لاعلادالب رئاسف سبل هناو قحأ
 مت اناهربمتأالو انا عأاهذراتةعص ىلعتلادلارام* الا



 ريا 14

 ةبغرلا دّرم اهب قلعتي ىتلا داوملانمتسدل هي رصملا ران“ الا نالا
 اهتازنمىف ةعدقل اهب رصملاراددلا ه,تلزنتو ةعفنملا نءةئلاخلا ةجرفلاىف

 مدقنمةفورعملا نادلبلا رئاس نبةضخراتلا لزانملا نم ةيقبقملا

 روك ذمار رخ ةبقاعمللا تراصام فرعتن أت ئشناو نامزلا
 1 دماخكتس ادعس لغتااملهنا راصتخ الاب هتريس# دئافلامممسانلق

 ةن رصمران“ !"هل ىف زيلكنالا ةفئاط ديف زيتا تادنع عقود نريكمالا

 رايدلا نم مهوجرخأ ناتقوبةنوافرفل ارك اسعلا نماهوبلتسسا ىرخا

 عم قبو ةبدنجالا للملا نممهريغكر هدلا نم ةهربا,ملعاولو ساو ةب رمصملا
 فت ادار ساسا هملع ملا لمصالا لصالاوهةروك ذملاران“ الاةهلج

 ملدا هاون نع دارو

 نم الثلاو ذعلارلا سيك ملا لئاعلاب قلعت
 دقناكىتلا ةننوعرفلا ةنطلاسلاو ةيرصملاةلودلا تناك دهعلا اذهىف

 فالآا ةسهاها”منادعب مدعل ازيح ىلا تراصدق سنسمّكمملا امسسأ

 ةفصالا ملاعلاراطق أن يبدعتالتدصأو مدقلاف لا نم ةنسةنامعبرأو

 لاتع كسا هدملاهدهءانن ف من ةنامورلاةلودلا ةعباتلا ملاقالادحأ

 سوسؤووا ةبنون دوعاهتمةبردنكسال اة دعتاراعضعب ةمورةلود

 نابرداىعسملاةمور ناطلس طّتخاو (ىراوسلادوهعين الافورعملا)

 سويئوتلا ىعسسملاهعدتمسساب هونوتلا اهاهسلماك ةيدم سونانرداوا

 ههدنل بو (اينلا قاب هدابع خيسشلا ةحانب نالا فورعملالحناب)
 ليئاقلاهمّدَمم ىلع عضوو لول ا ءامدقروبتك اسفن اربقاهمض روك ذملا

 ةرسكلا



 يا

 فؤرالا رثك أ ىلع لصتدسا ةمانريغالو أ تناكو ران  الاضعس ةدراولا

 قطنلاىف دّدرتيإو هن رصملاةغلل اتاك اهتم ةبكرتملا ىرخالاة "اعيهلا

 لضح دق هناوضحملاهحو لعدافأ كلذ هدنع ققح ناتقونمو اهم

 ةفرعموهو رخ آ ئئهسلغ قينكلو ةبرصملاءاججهلا فورحةفرعم ىلع.
 ىه ىلا ىفاعملال هج عمظ افلا, قطنل ادمفب اذامذا "هب رصملا ةسغللا سفن

 رارسا نم نو.ءوبماش لضافلا ىدبأ ةدقعل هذ_هدنعواهل ةعوضوم.

 تافرعلا حيزا ىلعأ ىلا ةيدعصام ناسنالا عوف للقع صوغو حارتقالا

 نماهطينتسا يلاءانهلا فورح نمهملع لص سا اعكردأ هك اذو

 اهتءارق نم لصحتبامنا هنادي رصملا ةغللا تانك ىلعاهةفو مث كولملا ءاعسأ
 ريغ تناكاتاو ةطبقلا ةغللاّناو ةمطيقلاب ةفورعملا ةيغللا نم طاغلا

 لوانتلا لو ذخأملا ةيعصب تسل امنأالا ةملانومل ا ةغللاك ةلوادّتم

 ةباكلا ةقب رطب ةنودكحم ةطبقل ةغللا يع ىههب رضملاةدغللاَناف

 هغللاناالقدده نم عد ىرخأ ةرايعبريبعتلا تنشناو ةشضلحوريهلا

 فورهلاب ةروتكم ةعدقلا ةءوءرفلا ةغللا نءةراسعألا ىهنا ةمطمقلا

 قبافركذاكمالانك اذاو عضوملا اذعريغ فكل ذبانرصاك لانوس

 قيرطادكه هناك ارذا لبس ةذاملا هناطو نوماوسما د عبتص نم

 مولعملا نم قرتلا بولس كس ىرخآتامالع ىلءتامالع, لال دتسالا

 نع ةرابعوه»ىذااةب رصملاراددلا لاو[ ةفرعمّنذ عد ا تحلو هعملل

 ةقي رطلاب ةعدشلار ا الا ىلع ةرطسملا هب رصملا تاءاتكحإ ؛ةءارق
 سفنل العلا اذهل عراس لوقا ريمشلا لجزلا اذهراصو ةيفنلجوريهلا“

 تراص هتطساوب ثمحدمشر رج فورءملارث"الا ةحيتتوهاذهناكو

 3 قلم



 يا 11

 اهنم كرات” اه فورح لعلة ى رخل رايعباماىأتاوصأ

 نم سوؤئاطب مسا هفدجو عضوم ”ىأىف هناالثم الامل هناف تاملكلا

 لصالا نم هلياشيا«ةدرظن فو روك ذملا دمر رج ىنانؤوملا لصالا

 لكشلا ىواض- زاوربف ةرمصحتم تامالع ضعن ىلعهب رممملا ةغللابرّرحلا

 . تناك ةيفيلجو رهلا هب رصملاةناّكَلاَقِي رطف كولملاءاعسانا (القا)

 صوص ز رح هبش اوهام لخادف عضو: ني رظانلارظنلا هزي دصتب

 ىناطاسلا ناوذعلاو أ ةمكولملاةناخلا هانعماعماع#

 نوكننأ ىضتش زرملا اذه لخاد ةنورظملا تامالعلاَنا (اينان)

 فورح هس ىلع لوصحلا هل خب كلدبو ةلاحمال فرحافرح سوءلطل سما

 عطقب مسالا اذ هاهنم بكرتي ىتاانيسلاو مملاو ماللاوءاطل اوءابلا ىه

 اضيأ ظلدق نوملوبماش ناكواهنس اف ةالكتملا ءإ علا فورح نع رظنلا

 ةربزحب تالسملا د اىلع ة-:وقنم ىنانوملا طخلاب دبا ةفصك ند

 ىذتش اهب هب ودكحجمةيكوامةناخةروصّن اناوسا نه هبي رشلاىربلا

 هيلع تفقوام عداذا هسفنىفلاقف هرطب وملق ةكلملا تاونعتبوكت نأ

 هنالثلا فورحلا نمالك د2 نامزل دمشر رجب سوهلطن ظفلةءارق نم
 "هللا ىلع بوتكحا4ل اهرطب وملق مسا ىف ءاطلاو ماللاو ءابلا ىهىتلا

 صالا ناكف اضيأ مسالا اذه بكرتف اهاوخد ةرورضاةروك ذملا
 7 فاقلاامهو نيثداح نفرح ىلعاضد أ مسالا اذه نم لصحتساوهل .وصناك

 ةدراولا

_ 
 3-ا



 يا 11

 ادوهعمو ةّماعلل المع م ناكى ذا اداتعملا مسنلا طاب وتكم تناك

 ةفصحأ امو ارطسنيئالثو نينثا نع ةرابع ةفصعل هذه تناكو مهل

 ارطس نيسجيو عي رأ لع مشت ةئانوبلا ةغللابةرطس تناكفةئلاثلا

 ةئانوملا ةرابعلا ةجرتي هناف ةدئافلا تدحوةريخالا ةنصحتل اهذهىفو

 ندترطسملا نيتفصعلا ةجرت هاما امنا ىلع لدتسا ةفيعتلا كن ةلوعشلا

 نع فوتقولابو نيتدوهعملا#برممملا َدباَكَلا ىتدفمكب روك ذملارخلا ىلعأب

 ةيلانوملا ىهو ةدولعم ةغلب ةرامعصن : يتناول رح نا لعكلذ

 ىهو ررك ذملار خخ !ىلءروثعلا تقوي ةلوهجم تناك ةغلب ارتجرتاهلباشي
 هذهن مح رخست ىتلا"هل لولا ةدئافلار كش ىذلا اذنمو هب رممملاّدغللا

 ةيلقعلا بلاسالا نموه لوهجملل مولعملا نم لصوتلاّنا سل ةطقللا

 َناتكردادقف كلذبو ميلس قو ذاهركمإالو يقسم لةعاهضقا““.ال ىتلا

 ىهاما ادهانمو ةياغلاهبازئاف لْز ريل ىذلا روك دملادم_ثررح ةرهش

 ةديدملاةَّدملا تثكمن أدعي ةعدش ادب رمصملا ةباَكَلا رس حاتم ناك ه نوكل

 الو :”كلضعملا تالكشملاو :لةتلارا ارسالانمىهو ةديدعلاراصعالاو

 لو نم ةيفماجوريهلا تاداّكَل ةءارقل ل صول ل صحدق هنا كلذ عم نظن

 ةنسزي رشعةذم ,هراكحفاةدنزأك اذ ىفءاذعلا حدقلب ةلوهسلاب”هلهو

 ةياغلو هرك ذ مّدَقملا نوءلوساش ل ضال ارهظ ىّت- ةحتن ىلعاواصح لو

 ناك ةيغيلجوريهلا فورحلا نم فرح لكنا نور ءاذعلا ناكمهروهظ

 ىسعم ىلغ ”لد,اهنم فرح لك نا نع ص وصخ لول دملةراشا نعةرامع

 ةياكلا َناتيثأنا نوملوماش لضفناكف ةسوهفملاب لمس مان

 ىلع ةقشحلا ف ةلادتامالع ىلع لقشتاوعزام ا هامعادب سمملا



 تادو
 نم قدصيدّل ىرمعلو اه-ابص فراعملا لهأ ىلع ىلهسون الاةراخإ

 فصو معو نادالالعءاسحالاهةد وح ولا ةعدقلا تاداكلا تالق

 ةسوعلطبلا كول ارصعىف ةبرصملا راداالاو>أ,قلعتامف نادلملا

 نيغارلا ىلع ن الااهنم فشكتتسو . راثمالا نم ن.ملاداهتفاسم سافت

 باكلا ةه< راب الا ىلع ردكم ةنلاطللااساوهاشن كاذكو راتسالا

 (ىربكلا :لاراوج) تدسهب ةيحانو ميلا فو (انسا يلقانإ) هنتوملاو
 نمدجوبام لج اءاشنامهملا ىزعي نأ ب < و ىحاونلا نمكاذري-غفو

 هراقس ةيحانب سبا مسا نوب رصملااهدبعي ناكىتلا لومعلاربقب ةينبالا

 ةروثأملا ران“ الاتركذ ىتدوهسف تددحو ىتلا محلا ةريبكلا تسءاوتلاو

 تلاةررهشملا ةسخرانلا ةعطقلا ىستنأ ىئِشرالف ةسلاطملا ةلود نع

 زوم دنم نما ملعرثع رح ةعطق نعةراسع ىه ودسثررخ مسأب تف رع

 اوناكرفح ةملع ءانث ىف ةيواسنرفلا دونللا ضعي ةنسسنتسو سج

 ديشر ةمردم ندب رقلان نصح ىلع تاماكرعسا ضعبءاشن الاه. نولغتشي

 ران الاّ غب ءالعلا نيب ةرهشلا نمرخلا !ذهلراصفاهلعنيلزاناوناك نيح

 لصالا هحرلا ىلع اردسمدحو هنأ كا ذو هملعد,نمالام ةعدسقلا هب رمصملا

 ةعدقلا هن رصملا ةغللاب اهنمناتنت ا ةعديقل ادياَكَلا نم اك ثالثهنئم

 اًناكحرتلا :ءاَكَلا يقي رطنمةقيرطبامسههةدحاو لك ديوتكم

 ةقبرطلابب وتكمامهادحا تناكىعارصعلا كاذ ىف رصعنتمعّتسسم
 نوب رصملا ةنادلا اثم اهتفرعع صتخي ناكحح ىلا ةيفيلج و ريسهلا

 نوك ارطسر مشع ةسدرأ ىلعالا ةذمصعلا هذ هنم رثعي لو نومدقالا

 ةناشلا ةف.علاو روك ذملارحا ىرتءارسسكى ادا دفنا دقناك اهبقا

0 



 يا 14

 لوةعل ارضع ىذا باهعلا بلا نم ةعّمبلا هذه اوريص مهلا ناوسأ نه

 عبجب نيب دا ارفنالاب فصوت نا مصاسع رتراص ّق> بانلالارهسو

 ةئيدم ةبرسمملارابدلان مهران" [نمو داليلارئاسب ةدوجوملا "هلم ارظانملا

 دق ناكاو ةيوقلا ةرامعلا نفتاحدومنا نسحأ نماهتراعو وبموا
 ةعدقلا انساةئدمو هب رصعلاةيرامعل همي رطل اةءادر نمئثاهطلاخ

 رهظت تناكلةدحتسملا ةيدملا رودي باحتحالا نمابملعرطامالوأىتلا

 اهقحل تلات نمرأ ةمحانو راظنم نسحب رظانلل ودور ظنم ن حأ ف

 اودلقةلاطبلا كولملانوكعمو ماقلا ةباهنل غلبام مادهنالا دن الا

 ةم.غتلار اب“ آلاو ةيسملاتارامعلا ةماح نماضي هب ر دنكسالا مب دم

 ناسنلااءاوز ف ةسطة مل دماوكرتب م ن الاهلا- ةَققح ىلع فق: ماع

 فورعملا لكمهلا كانه لسنلا نمرمسالا بناحلان اوشن نيذلا مهمهناق

 اوداش نمالا بناحلا ىلعو ونا هكرب ىلعدوجوم اريغصلا ديعملاو هي د اريدب

 باسلاو كنركلان م ةملاعشلا ةهملا ىف ل دو>وم اريسكلا فائلا

 لكص ىلارصقالا نم مداقلاهب تيىذلاهلاوذم ىلع خبملارخ الارببكلا

 روك دملا لكمهلا نمبرقل ا ىلعةنيئاكلا ةريغصل ا ةرامعلا كا ذكو سنوش

 ةرامعوه ىذلا ميظعلا لكمهلا اهب َناف هردندام ا ارد امو هردنداماو

 ةها اللابتدهأو هرطبوملق ةكلملااهتدمثدمق تناك ة دير فذ رثأ

 (رسيقري_غصترصسقىأ) نوب رصبق ىعسملااهداول ةماركنيب رسعملا

 وفدا نع لانتب نأ ىسعاذامو ونداامآو ىلامورلارصمق نماهل قوزرملا

 لعل لهال و دس جدلا مولعلا نم ةنجر ارسأ رامثأاهفناريغاص وصخ

 دح ا اهءلع علابمل تلة يرمدملا صوصنلا نم رابخ ار اكبأو اه>الص
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 ردنكساامسأر ناكىتلاهب رصملارابدلاب ةيئودقملا ةلودلا ىه”يلئاعل اءذه
 اهركذ ىتلاّة ب رصملا ةكولملا تالئاعلا هلك ستهتن انه ىلاو ريك الا

 ادعاصن نآلا نمانل داقعاال راصو رصم عر ات ىف نوّسنامْح دوما

 مهين اىهىف مهدترتو هب رصملاراددلا اومكح نيذلا كولملا قحت ةدامف
 اهضوبامم هباهل | كاتتنام عمتي رثالا تارامعلا دّرحم ىلعالا نامل

 ةلوادتملا ةامورلاو ةنانو.لا بتكلا صوصن نماهنم طقسام ىلع هشوأ

 ناّوصلا رح نمدْحم بان ىارصم لسقلا ادهنم ناو سال ا ىدياب

 ةروصقملاو لالا رراكحرمالا ناونعامهللعو نيسفلب اةريزحادجو

 كنركلالكممب هوخأ ىديراش لق ناّوصلارخ نماهانب ىتلا هللا

 ثلاثلا سَتَو كلملا ءاشنا نم ىرخأ ةر وصقم طسوفف ةن"اكلا ىهو

 ردنكسا مسادرو كلذكو لكمهلا اذ هنمبارحلا ماما عضوم نسح أ ىف

 ةبرصملا رابدلاب نييققْللا كولملا نمدتا ىلعريك الار دنكسال ادإو ىناشلا

 رصقالاو كنركل ا لكم مبةدوجوملا شوقنا| نمريواصت ضعب نعض ىف

 نمالثلا و سل اثل اةيكولملا لم اعلاي لعن ا
 ”هلئاعلا دعب نمد رصملارابدلا ليو ةسلاطبلاك ولم ةقئاط ىههلئاسعل اهذه

 ٌىطاوش ىلعتاراعواران' اهنمرثك أ ةيكولملئاعةرمشعةعساتلا ةيكولملا

 نمبّرعدقناك ام حالصاب اوفتكي مل ةسلاطيلا كولملا ءالؤه َناف للا

 ران“ الانممهلبق نمهئانب ىفعرشدقناك املاكاو ةب رمدملا لك امهلا

 دكادلا لكدهك ةديدعئرخ لك امهو ةديدجدباعماوثدحأل ب ةيلهالا

 برقلاب بريلا ةرب رجاصوصخ ةيوذلا دالس رودتدو دويدو شابلكو

0 



 يي ١ مال

 لكتهىفتادابز ضعيلوالا وبنتك:كلملااضي أ دازو هنراسع ىف عرش نم
 ىباو سفام ةئردعرساربقةراع”#مأ ىذااوهو كنركلاو ونآ ةئدم

 ضرالات حت ةدوح وملاةسنبالامامادوخوملا ليه اريبكلا سا تاتا

 ذقن ىتعان مم نتوفن كلملاو“ قييدوكا كاملا نم لكناكو كانه
 اضيارصعل ااذهران"[نمو هريواضت اهتيادكو هلشاتتب ةمش دل |تارامعلا

 فعلا از ةدوح .وملاناّوصلا رح 1 ءونصملا "يلب اةريبكلاتساوتلا

 قالو طرق هن عكاز نرد يا تا
 لقتناو سانلا ضعب هبهتناىذا!لوقالا وبنتكن كلم اتوباتاضوصخ

 ةيرصملارادااّن الحلا اذهىفهدلعدسنتلاىئيشاممو هردنولةئيدمملا

 نا نعرصعلا اذهىف تارئدق تناكناو

 ريظن ةذملاهذهءانث ىف اهملعدهاشي لف نادل نماهريغل ةمسنلاءاهلع

 ٠ لئالق تاون داهملعنانومل ا ةباغد_عدامنوتفران اهو ىلع رام

 لالتعال اةَّدْش ضارعاو لالءمضالا ةءرست امالعنم

 نيالثلاو واحلا سمك ملا لئاعلاب قلعت +05 ىلا 5 30 ا
 ةبرمدملا رابدلا ىلع ءاليشسالل ل اهذهىف تداعدق سرفلا ةلود تناك

 2 راشالا ا ركخ نهانا ةرملاهذهىف 0 0 سلوى اشلاب

 رك ذم_مهدحال نوكال نأ داكمف ةب رصملار ان الااماو نون ام سدسقلا

 داضأ نماهب

 نيمالثلاو ”ناثلا سك ملا حاناعلاب قاع 1



 ريك 4 87 ١

 ةطع هرو سع ىلع ”لدتراب“ ؟ ضع اراد  كلملاّقباو هراقس ةسحاش

 7 ا تانلرلا ناوي ىييملا وير ضملاقت ال الكب نت قب تاماخلا
 نيوان تلج نمت فابوتكم(ريشدراوا) سسسرزكنراكلملا ساد و دقو

 . امهدحأ دحوب ةعدقل ارا“ الا نمنعفي رطنيءانا ىلعو اهيلعانرع ةمكولف
 ةدوحوللا سئاخغتلاةش زك رخ لاوس راشت:د عة ناكل لاةناطتكلاب

 هب رصملا رابدلا ضرأب سرفلا كري لو ةقدانملا ةئيردع صقصرام نادسع

 ةيفيككص ىلع ةلالدلا ىرخا ارا* ؟ةردانلار اب“ ال هذه ندرك ذامرعغ

 ةدوكلملا تاداركلا نم صوصبق كلملا هاقبأام فالخ ان دون و

 نيدلاموبىلا هيرك ذيءوسربخو نيب رصملا ىلع هبضغل ارثأأ ةلاتنتما لالطالاو
 هذه نيرشعلاو ةعباسلا ةمكولملا هلئاعلا لولم ءاعسأ تدرواغناو

 نون ام سسقلا راس

 نر ظعلا و : بسم اثلا "سك رم ا بسس الئاعلاب قاعتت (

 خرم الثلاو نينررشعلا وةعسالا و

 تعحردق تناكناوثي رصملارادلاّنان ىرخ  لالتخ او نتفّدّدم ىههذهو

 ىلع اولازيل اوك اهءادعأ َنأالا نيملصالا اياه” ىلا سرفلا ةضمق نم

 لشفلاثعاوساضي ار صعلا اذ_دىااهاهأ لاغتشاعمو نيفقاواهباوبأ

 امو ملأ ةدملاءهذهنمادها.ناكامةيرثالاتارامعلا ماو دةفَدب وقلا

 ىلع يربلاةريزريبكلا لكملا كلذ نخ قر صعلا كلذ نم يبا وه
 لوأوهةدملادذه لولمن يناثلا ونتكت كلملاّنافناوسانمبرقلا

2 



 يا 60

 خرؤملا هاكحاسمف كشالف ضونام لاما ناكحاذاو (ابيرقتامهرد
 رخااص ةئبدماهللاتةترادق تناكىتلا ةمظعلا ةحرد نمتودورعه

 ةيلئاعلا هذه كلولم نأ مضتاو ني رشعلاو ةسداسلاةهلئاعلا ولم انعب

 نم نورق ةرشعد مهلبق نم هعنص دق ناك امريظن هذه متلود وعد

 نكلو ةسسط ةبدعةرشع ةعساتلاو ةريشعةنماشلانيتلئاعلا كوم نمزلا

 ةملكلا نوكإاااهنمتلخأو نادل اية ملتعلا هر دملا نهتم

 حئانصلاو نونفلا عئافورتافدىف راهّتشالا نماهل ناك امو نامرلا شاوغ

 ىوس ن الاهنم قل عئادبلا ونّدماارامخ ًارتافدف راتعالالضفو

 فشثكلا لاعاىلءانظاواذا ةطيتخح تاءارش ران آو ةطلتخم لالطا

 لوصملاّن طا الف اهعقوم] قف رفمحلاانلطأو اهعضومؤصحفتلاو

 ةسداسلا"هلئاعلا لولمةمظع ىلعتل ادا اراب“ الا ضعن ىلءروثعلا ةحتت ىلع

 نيروك ذملاني رمشعلاو

 ) نيرا ع لا 1 ارامل حاناعلا قاع ا) . 5 5 0 مخرب ب

 كل ملل لصحو لبنلا يطاوش ىلع تملغتدق سرفل ال اود تناك ةدملاهدهى

 طاشتساف تاّرم ثالث هدونح مازمانلمال ا ةسخ نم ل صحاأم صوب

 نيب ولغملا موق !"لماعماهلهأ لماعوة ب رسملارابدلا ىف ةريسلااءاسأو اظمغ

 ا يل ا م
 اهعم لصحتل ةرتاوتم ةمله أ تامامقو ةلاوتم نت: نع ة رامءاهلك

 دحوامناو تاانبلاوران* الا رت داادلخلالو تارامعلادسشتلتانتلا

 سب اريقفف هبانرفظامم ةيرخ حاولا ضعي ىلءادراو صوصبق كلما مسا
 2 قل



 يي 4 1 ١

 لنلا ىداو نم لامثلا ةهح ىلا اهما ب ىرصملانّدملاةرئادتاّوحتدق

 كلم تلود ىءكرحا اص نب دماولعج دق هلئاعل اهذهلوام ناكث محو

 تازامهلااهيفاوثدحاو ,هتههفرصمو مهتوقركرم ىهتراصةبحانلا
 تودوريه حّرؤملاةداهش نممهفي هناف ةرييكلاران* الااهباورثأو ةريثكلا

 ةسداسلا هلئاعلا كولمرصعف تراصدق تناك رخل اصةئي دمنا

 الكبه سبررب كلما هيف ثدسح اة رصمل ار ايدل ندم يهب ن مني رمشعلاو
 كاملا اهل دو هوجولا ند هجوبهي رصملا تاراملارذن نود ركح م

 ىلعريثكبق وفي تارامعلا بعأو ةينبالا برغأ نم اريسبك انا سيزوما
 ةناعلاو عاسنالاةدانزو عافترال ا ثمح نم هعول نم تلا باونالارئاس

 ليثاتلاوروصلا نم هيلع عضوواهربك او راحالا دوجأ ن مهر ا باتا

 نمرخااص ةئدعدحوبامتو مخحاربكو ةمظعلا فدو دحلا قوغبامةهلئاهلا

 نمدو-وملارظنامدق نوع.سو ةسجس هعافترا لئاهلاثت ةمظعلار ام“ الا

 باوبالادسشت ىلعكملا ارهرصتش لو رسفنم ةئبدع سوما تل!!راثا

 عيصتدصقب ّش اركىدحلا ةقئاف راخحالا نماعطقرض-ادق ناكل ب طّقف

 اهريكح ًاوهرطر ع نماهضعن ةنيردملا كَ دوجوملا لكمهلا سفن ةرامع

 ةعد لارا, الا نمر خااص ةنيدعىرامبرغأو ناوسار ع نمامجح
 نمسزوما نوعرف 4ة:دقناك ةدحاورج ةعطق نم لكم ريغص دعم

 لامملا نمنافلا ةهللا كالت ن هلة ماقورخ | اصملا ننفلب اةرب رج لابج

 ىلعارتمرشعانلا حراخللا نمهلوطورهشأ هثالث ةفاسمل.نلا ىلع نغسلا ىف

 نم غي رفتلا نم همفام عم هتنزو رام ةعب رأ عافترا ىف ر اّمم| ةعبس ضرع

 مكث مارغولكلا ردقو) مار واكف لأ نينامت وةنامر اون لخادلا

 امهرد



 ريكا 81

 ةيسنلا:املعفوقولاراصاذا دئاوفلا هذهلثم ةعفتمدحأ ىلع نخالو

 ىلعهمفاصوصنم نيو انعلا هذهدح أب انرفط دقاك ا ذااننافرصم,رانل

 نم ةنسنيسجو ثالئلدإو سس ا سءاءزيب رصملاة دويعملال اوعلادحأنا

 ناكهرعّناو رخآ كإ م مكح نم ةنس ةرشء تسل تاموكولملادح ا مكح

 دياوذةدعلاذ نمدفتسالفاالث دة ةريشع عبس

 ىلامزلادو-ولا فرخ الاامهدح أ ب ةعءادق همذنيدراولا نيكلملانا (الوأ)

 ىناشلا مكحةّدد و ةنسْزيسج و اعب تاو كج ةدكه ندا ةمقاو اكأ (اينان)

 ةسداسلا :هلئاعلا كولم عمج هلباقعو ةنس ةرشع تسنم ”لقأال

 لولا ني وانع نم سس اريقب د>-وام ىلعدحاود_ءباد>اونب رشعلاو

 لك ةمنه ةقسشح ىلع فوقولا ان لص هدا كلت ىفني رصملاةدو.عملا

 ةحص ىلعو هتاثاعْلولم نمها دع نملة بسلا, ىف مزلا هدوجو ثمح نم مهنم

 ”كلئاعلل دجو امرسغو دب رصملا ةكل لاري رس ىلع اهماق ”لئاعلا ةماقاًةّدم

 راعي [ةراقسةحاش سس اريقي ران“ الا نمةروك ذملاني رشعلاو ةسداسلا

 انرثءامعا وتاهجلا نما ذريغف تاراسعل اوران* الا نمئش ميظع ىلءاهل

 نءزيم ةيبط ةمردم نم ف.صاصعلا ةه< "ها مجروبق "لج ىلع طةذاهل

 كاذكواهبةال< ىهىتلاربواصتلا غارفا نسحو ةعسلا نم اهيئاماهريغ

 ةكحاملا ىسرك ىلعاوسلح نيذا لوألا ضعمل ةقّرقتم راد“ [ضعب دحوب

 يلو ةنطاش دير تاماجلا اطر نترات اررتسم رجلا 50 را
 ءلولم نع ةروثأملاتارامعلاو ران“ الا "هلة ف بسلا نكملو :راقسو سود |

 مهرك ذ دلت ىلءاصرح لق اوناك مما ني رمشعلاو ةسداسلا ةيكولملا :هلئاعلا

 تناكرصعلا كا ذىفامن اوي رمصملا ةمكولملا تالئاعل اءلولم عج نم كاذب



 يصا 3

 ديعصلا ملاكا ىلعفك اربتفاخ ناس ىعسملاوهو قالو ةيويدخلاراب' الا
 مهب |مذ نيوستقم نوفلاحملارشعاثثالا نو رصملا وللا ناك نأ تقو

 دعصدق نكن او سوك اماس كالا نكلورصعلا كِإ 3 ىفةيرصملار ادا فاد

 ةئسةرشعس مخي هكاربت كاملاراسكن دعب هب رصملا كل ملا ىسركى لع

 ثلانمكح هبفعطقنا ىذلاموملاءادّس ا نم ىبصالا كاملا وه هسفنريتعاو
 ب وشال ةلوداالولم

 (نيرسنعلاو ةسسوايسلا سما ةلئاعلاب قلعت 9

 هب رصملارابدلا خي ران نمني ريثعلاو هيك لا ةككال د اعل هد

 ذخأو لدنلا ئطاوش ىلعدّدرتلاةدارز ىف نانوملا هيفذخ أ ىذا ارصعلا ىش

 نيرمثعلاو ةسداسلا ةكولملا هلئاعلا ل ولمدادعتس الا ىدبأب ةلوادتملا

 هذهْلوام ءامسأ لعلوص+لا فاضيأ هد وعصالو ىفوّملاطيشلا هجو ىلع

 حاولالا كص ف درودقو نوّسام سسقلا فلا ترصمخ ران نمتهئاعلا

 تثدح تلا تارامعلاو ران' الاعجاب سداربقب تدحو ىتلا ةيرخل
 نورصملاناكأم كلذ نُخ سوكح ئاماسبا مساءنيعسملا لول ارصع ىف

 هنو دسبعي لع لكربقناوذع نم ةسععرلا دعب رطل ابد دسقت ىلع نوظذاح

 هذهتادودق عسجب تناكو تاما ذاهربقىف هعم عضوب رخح ا نمح ول نمض ىف

 لهل ادإومزع, راناهبنوتبث اوناكمف ةدحاو ةغمسص ىلعابي رقتْني وانعلا

 1 املاك مكح ران نمموسلاوربمشلاو ةنسلاهرعةّدمو هتافو عب رانو

 الو



 ياما

 نيم سعلا و ول ارا سس ملا اعلام قلعت 1

 كلم نعةرابعالا نكن مل ةمكولملا هلئاعلا هذه أ, نوتسن امحَروملا ح رص

 دنع هيفرعين كح ىذا | همسا قيدقوريغال سي روكو كاملاوهو دحاو

 ىلءان وتكم هملعانرثع ىت>الوهجم ةديدمةّدم متل بول سا ىلعئمد رصملا ش

 هءانرفظامةباغوه اذهو سس اوعدملان بن رصملا دوبعمربق نمر احأ ضعن

 لمادانلس لون الاةباغلك ملا اذهدوحو ىلع ةلادا ادب رثالا تامالعلا نم

 رابدلا نم ةببونحلا لاق الا ىلءهرصعف اولوُمسي نيس و شالا نا ىلع

 نر سشعلا و سمانا سك ملا :ائاعلاب قلعت ا
 ند رصملا لع شوكجإااةفئاطل ةيلغلا تدق تناك لئاعل اهذهةّدمق
 ىلع ةنوشم :هلئاعل ا هذه كولمءامسأ اندجو دقاتك اذا ةءارغالف نمو

 ىوسنوتن ام سسقل ا اهلرك ذيلو اعمرصعو نادوسلا ددسن لإ

 ناكحم اموه ىرممملاحرْؤملا هملع ىش هام نار هاظلاو ريغال لول مهثالث

 ريقب تدحو ىتلاَدب رخل ا حاول الايدر اولا ناغةّداملا هذه ىف ندب رصملا ىعءارتن

 ةسداسلاهلئاعل كل ولملو ًاوهىذا | سوكحح ئاماسا كلا ناوض سس ا

 كلانوهىذلا هكاربت كإملا ةبرصملا ةكلملاربرسس ىلع بقعا ني ريشعلاو

 نوس وش الاناك اذان كلو ةروك ذملاني رشعلاوةاخلاهلئاعلا ولم

 دجو»ناو دب الف نوب رصملاعنصام ةينع ران تال« ,مسف:الاوذذئادق

 هنازخج لاش تاهادو-وملاةبوشالاةكلملا جوزوعو عبار لم مسااهيف



 فوك
 هينتملق نملصالا نيب رممملا ةئعارشلالاعا نم سلو ( ةسزلا)ةسوشالا

 اودحاامل(حوزلا) ني.ثوكحااةفئاطنا اوههنم عنمس ىدا او كلذا

 مهب اك همن رطاولمعتساو نيب رصملا ني دياولب دن ةصوصخخ كلم مهسسفنال

 نب رصملاءامدق نَدَمْنع ادإوتمنء- وش الا ندَمناك دقف مهتغلاوذذعتاو

 انلد هنوكعمهناثمحر ذملاىرخلاحوللا اذهل احنمانل مضني امليلدب

 هذهة [سهىفانارأ مهملع مهتيلغهلئاغي نيب رصملا اوفلكن يس وش الانا ىلع

 ةدمّْنأبانلقامناو نامصعلابهعينم ىلع عجر رهن ئ هب اضيأ ةثداحلا

 امال لالخ او نتفرصص ءرمصم ىلءتناكن ب رمشعلاو ةئلاثلا ةمكولملا"هلئاعلا

 دوعرغ ىلع ةبع دمة .كولم تالئاع: لج نيب ةعز ىس هما كان ف تناك“

 كلا ا نر ام دل ايسجارو ا ةخلطالا ةنكماملا تالئاخلاو
 ةقي رطلابدعباهةهب رصملا تام .وكحلل ىءارتام 7-5 راك لا

 كإنكولمو كاذىوسام طقسأ و ةمقمقلا ةمكولملا 'هلئاعل اوههنا ةمعسرلا

 ىرخلاح وللا نمانل مذتاو ناسةْمٍدم نم مهلصأ هن الث نع ةرابعهلئاعلا

 ”نلئاعتراقس ه2 سس | ىعسملانبب رصملاءامدقدو معمريشب هاندحو ىذا

 ناس دمتلئاعك اضي كل ولم هن الث مق ىلع اهنمانغتو ىرخأ ةدكو لم

 ىرخلاح وللا نمو 1 ولا مجم تاكو ىشوتر 0 ذملا

 رايدلا نم ملاكا ضعب نوكسحيا اني شب دتها لقربلا لبج نم حرختسملا
 نقّرفتمفئاوطْ ل ولم ضعب ةضبقىف 531 كاتءاضثأ ىف تناك ب رصملا

 دحوىذلاىرخ اح وللاباودرو نمالو نوشن ام ْحَرؤملا درك ذنمبوسيل

 سب اربقب

 قلعترام



 ' ا ةلكلا

 نكرسشعلاو يناثلا سيكو ملا لئلا قلع
 عيقلم أزيل ةغيتلا قوام امس ا روستم حرا فدا

 اعاضي ا ممضعن باسن | تةقحتو هلئاعلا هذه ولم نعض نم ةطسن "لت نم

 هدبغي ناك امةروصب رّوصملا ْمصلا ىلع ةعدقلا تاراكلا نمهانغشكتسا

 فلا هنازخ دود وموهو لبتلاب ٌوعدملا هلالا نم نيب رصملا ءامدق

 ناظم دحأ ىنعاضي أ تدجو ةعدق تاداكبو هردنول ةْيردعب تادرغتسملاو

 دم نماهبانرفظ ىتلا ةسيفنلا صوصنلا نمضىفو كنركل | نم ةجراخللا
 :0ج (ليكل اوجو) نسبا يمس ! ني ريل ادوبعموبتم ةيسدرشع يا
 فمتلا نار ةانتقملا ةسيفنل ا ءامشالا "هلو ىف ةظوفحم ىهو ةراقس

 ةسكولملاهلئاعلاهذهل فرعيالو سي راب. دعمرول رصقب تادرغتسسملاو

 ةياسغلدب رصملا رابدلاب اهتأشنا ةعظعراب آالو اهلا بستتت ةوسسج راع

 ىسركت ناك ىتلا ةطس لت ةيحاشب رفحلا ةملعرارسسار هناك شالو ن آلا

 تناكتارامعراب [ضعب ىلعاهلرفظن ناو تبال"هلئاعل هذه لوام كلل

 ةطردملاهدهدسشتلاهت”دحادق

 نمر سشعلاو ”كلاشلا سمك ملا نا اعلاب قت /

 لالخ اونتةرصعتب رصملارابداا ىلع ةسكولملاهلئاعلاهذهةّدم تناك

 دهعلا كلذ ىف تعقو ىّتاثداول سا ةريس نمرطسموهام كلذ ىلع ”لداك

 هب را ارفللا لا عاءانثا فدانغشكتسا ناّوصلارح نم حول ىلءاهماس#

 ةلودلا ولم ءاشن انموهو لقريلا لب ةريخالا ةكملاهذهىف اندي ىلع



 يي 178

 دون انم هيّرحامهلالا اده"ءلسضف نم فرعاملةربزملا كلمنا دف ام

 زدعملا يهمملاو بسجل اهحولا اذه ىلع ضا مال | نماسحو يشي هروضح

 ن*هلعوهام عمرصمنوعرفهرهص ةاذاعم ىلعهسفنب رطاخ بيرغلا
 اروسأم سنو. هلالا ماكاف هرصقىف دكسمأ نا ىلع عدو ةيوقلا ةكوشلا

 ةريزا كلا ىءارتةذملا كلتدعب ٌمرهشأ ةعستو تاونس ثالث ةربز ادلب
 نمزانةروص قعر صم ىلاراطس ويح اهلالا نءاك ةممانمان ؤرروك ذملا

 0ال1 قولطان ضاق ةرئانفلارإهناكإملا يع هئارغلط تقو قو بغذللا
 ةسطةنردعمل دعملا لكمهلا 0 مهل <خ ىلا عج رو لالا روك ذملا

 ىنعملاب هياكل هذهتهّتاانهىلاو سسمر كاملا كح نم 80 ةنسفف
 اراذنا هم ىأرو هنمريطتق للا اذهرهأ نم هلاهام مهوب ةريزحلا كلم ”لعلو

 لاخلا ىف هقالطان الاب ةردابملا نمءاذ مهفب اك ةقمقللا ىلعدل عقسام

 ( نيرسشعلاو واحلا سمو ملا لئاعلاب قلعت

 مهعربعتو هكلملاريرس ىلءاولغتدقاوناكنيذا نود رسمللاةناندلا خر اشم

 كنركلا نيب ئاكلا لكمهلاةراعاومتاامنا ني رمشعلاوةيداحلا هلئاعلا ولع

 مهلةرصاعملاةكولملاةهلئاعلا امو هب وكم مهؤ مسا دحول هماعورمصقالاو

 اصوصخ تاهج ضعي اراب“ اهل ناف ةسقيقملا هب رصملا تلودلا ولم نم

 بهذلا نم مافص ضعيو ةنب انامجن ضع ىلعاهلانرثعدقو ناس هج
 ءاعسأ ىلعانلد قالوس ةعدقلار ام“ الاةناز >< تاظوفحلا نهض ىف ةظوفحم

 ةمكولملا"ةلئاعلا هذهلولم مني دسم ولم ضعد
 قلعتيام



 ريك 4 ١07107
 دالبب هرافسا ضعن ف قي روك ذملا نيسسمرلا كولملا دحأن اا موعضم

 نمتقولاكاذؤتناكحو (تارفلاو هل جدنيبةريزملا) اسانوبوزمملا

 حورتف تاهملا كَ لولا تاي ىدحا| ةنءارفلا ةنطلسل ةعباتلا لاعالا

 هرمصق ىفاسلاج سه صر نوعرف ناكو تاومس ضعي كاذ ىلع ىضم حاجب
 دااو فرط نمرض-> دق الوسر ّنأب هريخأ مدخلا ضعسب اذاو ةسط ةئدع

 ءاداهباصأ هتجوزلاّتْخأ لياعمل اقذاحامددط هملا لسربن اهنم ستلد هتجوز

 ةحوز تخ أى هىتلاكمملا َةنباتناكو ان رصماسط هعمثعفءابطالازعأ

 كلذ له داقّتعا بسح ىلع نومهوّاوناكو ىصعءادية ءاصمرصم نوعرف

 اهلا ل صؤاملف اهنءعرت يال ثيحب اهم س لتف نا ضعن اهعرم اهمارمصعلا

 عفش لف اهجالعف هعسو غرفا سسصر نوعرف ندا نم ثوعبملاب يللا

 عجرف اهتم ىلا حرتح لو ةصقلاهذهل ىوارااوهىذا!ىرخلاح وللا لاق

 اهنم نكح لا دلعلا نماهلاح ىلعكللا تنب ودب رصملار ايدل ىلا ببطلا

 دعبم روك ذملا سس سمر دل ا مكح نمنولخ ةن-ةرمشع سن كا ذ ناكو

 كلم ىلءدفو همكح نم نب رمشءو همس ماعىف عي ةنسةرمشع ىدح ان كلذ

 اهتلع نم هلنب ا شيال هنا هسفماح كاملا فرط نمهدافاو رخآلوسررمدم

 كلم هياحاف ةسط ةم دعنيدومعملاةهل الادح أس فن اهحالعةرشابمالا

 هباهذةّدمتلاطف سذوش ىعسملاهلالا هملاثعبو ىلوالاك هرم ا هذه ىفرمصم

 ةريزملادالبىلا اذهةسطهلا لصو ىّتحر هشا ةّمسو ةنسةفاسسم تقرغتساو

 ا ةمصأل تداعو كمملا هب اندب نمح رفن ىنملا ىلع مزعو

 ىرخلاحوللا كلذ لعرب ومتلا لةبدي وتكحمل ا ةصقلا هذهّدحلا اذدولا

 رثالا ىلعاهيف تن لب سراب ة دع ةيئاطاسلا تكحااةنازذي ظوفحلا
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 ريض ١77

 ةرشع ةعساستلا ةسكولملاءلثاعلا اهتسسأ قالك امهلاوظعأ ندناك

 هب رصملارابدلاب

 ( نير شسعل لا لم اعلاي قلعت
 "اناعلا دوام نأا5 سبصر نيرشعلا "هلئاعلا ل ولم عج مسا ناك

 سوهلطن مسار كاذدعبا:5 مهعيج او عسا نيثالثلاو ة#تلاشلا ةمكومملا

 ران" ؟ضعب ىوس ة.نامزلا مهمته ىف كولملاءالؤهبترتل ةدامانل مسن. لو

 كلولملا باس ةفورعملا ةهملا روبقاصوصخ ةسط ةئ د مرباقمو َةقّرْذتم

 ةلخادلا نتفلا مهلاغتشال ”ةلتاعلاهذه كولمّناكلذفسسلاو

 عمو هب رثالا تارامعلا نم ريثكءاشنال اوّتفتلي ل ةسلدالا تارحاشملاو

 ةشردع ءلئاعلا هذهراب“ ؟نمامهنيدللا لكمهلاو رصقلا َناف كلذ

 هذهران* !نمودن رصملارايدلانةدو> ا وداسلوأ
 كلا 51! دو لع ياكل نينو لك فر ل لكيم ام تاكل

 سأرلاةروصملا ةريبكلا لمثاقل ااهلع فوفسملاةريبكل ا ةقرطلا نمابي رق

 هنازجأ عمجرف هسلعىريناكناو لكمهلا اذهو سيد كحو | لكش ىلع
 ةيئاطاسلاههتاناخ فاي وةكمني ريشعلاوةيداخلا"ةلئاعلا لولمنيوانع

 اضيأ اهران* نمو ةمسسمرلا ةلودلا لولم ءاشنا نم هنا مولعخاهملع

 ةئاطلسلا ب تكلا ةنازتخ ىلا هركذ مّدَةملا سي ربهادهأ ىذلا ىرخلا حوللا

 ديفم رثأوهواذه سنوش لكم نمهجارختسا لصأو سي رابة ندع
 ةلودلا سفنلدانتسالاب هذ ىحاماوئمةريشكه وحو نم تاسغرلا هب قلعت

 |0010 وا و هك راسثداح ةسمق نم لا نيج شك احلا
 اهنومشم



 مي
 ةريغص لك امه ثالث كنركلاروس ل خادف دجوب هنا لوةئف دوعن نكلو

 ني رنات مر كلا عم

 ىسشفاملا هأشنأ ىذااةنرَملا لكمهو ةمسمسمرلابةاعسملا هلئاهلا ةرامعلا

 لكمملا كلذكو لوالارسسمر هس ارك ذدملختل يرسل لينلا ةفض ىلعل قالا

 هسف ةرطسملا شوةنلا ترهتش ا ىذإ| سود أ ةهح<دوجوملا ريغصلا

 كاملا يسر كلل ارا نمسا ل
 ةداهتتسال نوعللاو فئثكلا لعن االا هفىراخارببكلا لكمملاو

 كشالو لوالا تنس كلملاءاشنا نماضيًا وهدي ع رادار 1

 ةكولملا هلئاعلا ةنءارف تافتلا نسحاضيأ تزاف سفن نإ دمّناىف

 اا ماوك الا ةريهشلا ةليدملا هذه نم قي ملةرشعةعسانلا

 ةمحانوه ىذا ااهعضوعن الاةباغا د هاشيام نكلو لالطالا نمل النو

 ءيث هم اهسأرا ىلا ةرسكحلا ل ماعلا ةروص نس نمدهنطو تدع

 تل د ل اذه انمي دب يانا نفعل 0

 ةيفشنملا راث إلا لج نمو لابعشلا ةكهح نمدن رصملا كلبا يا

 مدملادق ناكىذل اناس آل. دم لكهاضيأ ةرشعةعساتلا دك ىلملا هلثاعلل

 سصر كلما ىاثلا هعمج ماك أف ةنيردملا ذهل سو ومأ تلاد اخ

 فئكجاا ةللع ىهاهو ىناثاا ىتدسدللا ئاتفاسم كلملا مم ىناثلا
 ةرةسم لزت)ةهملاهذهب ن الارصم وبدخ ةداعس أب هب راك ص عفتتلاو
 نم حب رخخساو ةاعرلا كولملا رصع نمران“ !ةّدع ىلعل وصاح | اهنم تندقو

 ةعطق نم ةذخملاة رجلا حاولالا نم هاو هل رش ع ىد.>| ةيلمعل اهذه

 لكمهلا اذهّنأ ىلع: ل دة بكا ذبو ةريغصو ةريبكن اوصل | نمةدح اورج



 ريك ١١ ؛

 عضوو اه راؤو اهمسشنم لصأ ىلع ةلادلا ءاعسالا نم اهمف دجوب

 قع ثدحب ةعنصلا ىف ةقدااوةيانعلا نمةياغي هسفنناونءاهعضومف

 ةدو-وم تناكدقو تارامعلاو راب“ الاّداوعارظن ةريخلا له قدأ ىلع

 "لئاعلا كوام ةفرعع ةثدختسملا تارامعلاو ةشالا امو ةنسفل ًابولق نم

 كولملا باب ةفورعملا ة-هملا رو.ةاهنخ 0 ىلعةرشعةعساتلا

 ضرال تحت ةسسؤملا ة شالا لجأ هناف لوالا ىدسلللا ريقاصوصخ
 اهعج روغجملا ل را ةي وحوملاراب* الا اهئمو ةيرصملا راندلاب

 ناكىِتلا تاراصتنالا رك ذ دملخت دصقب كانه ل مج ننا< ةرخك باص

 ةفئاطو نادوسلا ف ئاوط عمهتاراح ىفىنانلا سمر كاملا اهب رفظدق

 ىلاولاتسوّردلا ةمحانب لك امهلا نم كلملا اذههأشن أ اماهتمو ساما

 لفاوقلا ةطعمب لالا ىسكلملااهأشنأ ىتلارا“ الااهتمو ةيوتلادالبب
 ل ي< بهذا |نداعمىلا وفدا ماما ةمسادرلاة ب رقنم لصوملاّى د رطلا

 ىلع ”ىرصملا عدقلا للان : :ريثكلا تاداكَلا نماهبام”لددق :وىوالا

 نداعم تاوهكلذو ءاردصلا طسوىف ةطحم اءذ_هءاشنالثءابلا بسلا

 لوصح اهئمدرالةديدمةّدم تسقي هذه كوالا لب جب ةدوجوملا بهذا |

 ءاح ىتحاه-ارضسال سطعلاب قيرطلاكلتىف ني رفاسملا كاله ىادأ

 نيدّدرملاو نيدراولا ”ىرلءاملا اهم عش انمعاهف ثدحاو ل والا يس كلمملا

 اذهانتقول ادو-وملز لالكهةثداملاهذهركذا اديلذتءلانهأشناواهب
 ؛لواممراكم نماضي اها امرك د ةٌرمريغانفاسأد اقف ةببطةن دمام
 ران' الالجأو تا رامعلالضفأب مهماهدمل قة: ةرشع ةعساتلا:لئاعلا

 ىاشثلاب ةذاملادذ_ه مضوتل ةجاحاما نوكيآل نأ داك ث رحب تانائبلاو

 نكلو



 ريك ١075

 ةروك ذملاةرشعةعساشلا هلئاعلا كلولمران* | نعذَنمَّنا ىلعانهاهدارا

 وهو اضاانههد 0

 نوقباسلا ةنعارفلا اهئانتيا ف عرش دقن اكح تارا.+ةّدع (الوا)

 اهتا رامعاوتًافمهدعباواج مهو ميملع

 لوا اهاكو اهئاشناب ىهالا اورشاب ى رخآ ران' اوتارانع لله (اينانث)

 ثيح ةريثكح ىهفذلوالاةفئاطلا نمىّتلاتارامعل ااّمأ اهل نيسسؤملا

 ةدمطشملا لك امهلا نم لكهةرشعة تماشلا ةمكولملا”هلئاعلا ىرداكمال

 اصوصخ 5 :رشع ةعساتلاةهلئاسغلا كولي مسااشيأأ هملع :روصفوالا مهدي نع

 ةئدعاصوصخ رهاظاه عأ ةثداملاهذهو ,ب:مىلاثلا سو سمرا

 ناك امم ثلاثلا سفون وماك إلا امم هثدح ادق ناكرصقالا لكن اف ةسط

 نمامهف سيرا دمىلا امها دح ا تلقن نيثللا نشا سملا نم هش ادو-وم

 بابلا ماما ب وصنملا ةريبكلا ةعب رالا لمثاقلاكىناثلا سسمر كلا لامعا

 ثلاشلا سفونوما كلما ءاشنا نم ناكّناو روك ذملا ريبكلا نسخن ا

 لاسحلا كادكو ىفاثلا سسمر رمصع نم ىهه سف ةشوةنملاربواصتلاناف

 سدسمر كلملاو قدس كلملا ناوئعنم الك ىرتكناف ةليركملا ةحاتب

 نماهنفدوجوملا نصحلا ريكحإ بالا ىلع انو ثمامهدحوىناشلا

 نادمعلاتاذ ةعاقلا اهدلععوفرملا ةوظعل ةدعالا ىلعوىناشلا بناحلا

 سسصردللا نأف لجل ابو حراذلا نماهر وسن اطمح ىلع ا ذكواهمىتلا

 برغأ نموهاعتارامعلاوران' الاةّدامَف ريغللام لع ىّدعتلا نمىأ

 رومملا ةزيغصلاو ةريبكلا لما اورواصتتلا نمريثكى ا ثمح تابرغسملا

 ناكهاهةرشع ةشلاشلاو ةرمكع ةيئالثلا نتلئاخلا ءلوامتاوذاهذ



 يك ١07

 تثانابنلا فانصًاروص نم ةذ ختم ىرخأ ةملح غاونأ طسو ىفداس لاو

 رتم نمرثك | اهلوط بهذلا لواس نم ةلودجم "ءلدلس ( رشعىلاشلا)

 ناونع اهيلع بوتكم زوالا سؤر لكش ىلع نيلغتب اهفرط نم ىهتنت

 ةعنصلا ةعيدب نالع>ةروصاهف قلعمو ةئاطلسلا هناناذ2 سي زوماكلملا

 نم هحو ىلعةنعسطلا قالا رّوصملا اهفدلق اهنطب ىلا ةمنئماهاجرأ

 ةد0 را رو قر ابغا سرها ةللسو ١3 بدرع ةقدلاو طسخلا
 نوكنأم ئضأ نم ىواعسلاقرزالان وللا نم كس اهلا ذب بهذا | نم
 دواخل ارادؤدسملاىلا حورلادسعت ىّتلا ةمقلاخلا ةَوَقلل راش ا ىهو

 رسن ةروص هإصأ اع ةراسع هتلحو دنزلا ةملحتأ مد (ستعنلاشلا)

 ءامدق ةغاص هعنطصي ناك ملح ذومنا عدب او هرثالا اذهو نيحانكسا دورغم

 لسقلا اذه نمرثك الاف نيب رصملا

 اهب ىلحت ىتلا ةظملغلا رواسالا عون نملخالخ لج (رمشع عبارلا)

 ناقيسلا

 ةحفص|ملع فتلمدوسالا ب شللا نمةحجوعم اصع (رشعسماخلا)

 دوهعموشا؟ك ةسانرلاةراشا اصعل اهذه "لعلو لكشلا ةينوزلح ىغذلا نم

 اهلثمدالملاهذه له ديف رثك هنأ نم: ونل ادالباذهانرصعةباغل

 (م دال ةمكول ملا نلئاعل اب قلعت 9

 هده ْلولم مههملا ىلعنوتدام سنسلا مدرك ذنيذل|ةعبسسلا كولملا

 ةيرصملا تارامعلاو ران“ الاه هلاوحأ قل ان دعا ةمكولملاهلئاعلا

 سصأ لوطي تالالدتسا ىلع ءانب ةيئامزلا"هلزانمفف اومترتو ةعدقلا

 اهداربا



 ياالا

 ةبلج لصنلا طسو فو ةعنصلا غور نهنوكيام نقن أن مةوسن عب رأ

 طقسا بهذلا نم نوللاةرهان ةبلحاهملع رست نوللا ةكلاحةين دعم

 روصب نيناملا دح أ نماوعتمس زوماكل!ناونعاضي اه بوتكم

 تنام رغصت مث لصنلا لوا عم سبك ىدّسدا رك -

 اةجةسرغ ارو سرتفب دسأ ةروسب رخ آلا بناملا نمو هتيامن

 ايسادالب صاوخ نموه مسرلا اذهّنا ثيح نماصوصخ اهب ارغو

 قف لو دنعصلا ةهج ىفاروصحم ناكىذل | كلما اذهتاقلعت ف دحو دقو

 دالبلا كلت دهاش هنا َهَعمَعْل ا ىفهل

 بش نماهتضبق لكشلا ب رطل عرفةروص ىلع: امه (نماشلا)

 اهلعزاك ىالا هزااءالط عمات رب ادلاقص بهددق بهذا اي ةملطم

 اهلملحتإ اهلاح ةقضح رهظتذ اوم نم سك صىهذأاا لقث ف هذهابت رب ادو

 نب رخأتملاءاممكلا لهأ ةفرعم

 بهذا | نم ةبلج نعةرابعد.لا ىلءامهلفقل_#نانروسا ( عساتلا)

 امهعس#و سزوما كا ناونع ىلع لستة مكولمتاناخروسب ةالت

 دروزاللا نم صوصف اهبف موظنم بهذلا نم كول نم عنطسصم

 بهدلاو قءةعلاو حزورفلاو

 نمةرئاد نعةرابع هتضبقو حوتلان مدل _منرخ اركخخ (رشاعلا)

 لصنلا حر نأ ةحلسالا نمعونلا اذ_ممبرضلا ةمفسكت ناكو ةضفلا

 فكلا ةحار ىلعةضيقلا.دّةعب و ىطسولا عيصالااو ةبامسلا نيب نم

 نفكلا ىلع طبخ تازرخ لج نم ةنوكتم ةدالق (رسشعىداحلا)

 لاقملاو روسدلاو ةازيلاك شو>ولاو ريطلا عابس روص نم انف ىرب



 م
 توملاةهل اروصابب وةعانصريواصتلا عدنأ

 زيربالا بهذلا نم عمئافصف ةغورفمت الح ثالئروص (سماشللا)
 عوج ْناسانلا ضعبل ىءارتدقواهم طمس صا. ععبجٌةّسأع "هل سلس ا هعمجت

 تاناشس ذانعاَنا منش رشتلا ناشد ةروص ىهامغ اثالثلا تالعنل اهذه

 دحأ ةصق َنافراصعالا يدق نمي رصملارادااةدرطمةداعناكفرمشلا

 بناوج ىلع مدقلا”ىرصملالهلاندي وتكم تدجو ىّتلا بصانملا بابرأ

 ناكحمورمعلا اذه كلم مساك سمها ىمملاوهو باكل ةه<هربق

 ”نلج مدخ هنأ اهم رك ذدق تاءاصملا هذه هيف تغص ىذا ادهعلل ارصاعم

 نم هاديأ امريطن ف في رشتلا تاناشن نملانودحاو دعب ادحاو كولم

 ةيركسعلا فرشلا تاناشسن لعل نكلو تاّرم عبس غلبام ةعاصشلا لاعفا

 تدحو تلا ثالثلا تالعنلا ةروص نكن ملاذه سمعا اهلان ىلا

 ةمالع َناودلقعلا برق أ هارنىذلاو ةروكحذملا ستوهاعةكلملاربقب

 نعخىف روص ضعي اهنمدجو ثدحدسالا ةروصتناك هب ركسعلا فرمشلا

 ةمدقلا ستواونلا ف ةرّوصملاشوقنلا

 ةّئه ىلع هنرئادف عضو روعشلا ظفلل بهذلا نم حان (سداسلا)

 قرط نم لكل ع ءافرتلا ةللخ نسلا نب رتغض لات لك رئاغضلا

 روبقلاب ربواصتلا نعضىف دج 00 ولم 3821001

 نم فور سيزوما كلملا مسااهمف 9 رتكم ةعانتلا ةنرمدملارانأ لاو

 هطسو ىف ةرهاظدروزاللا نم ةمسضرأ ىلعبهذا |

 ةعدقلار اب“ الا نم ىربام سفن ا وهو بهذلا نمدإ_هرتخ (عباسلا)

 روصد ىهتذت ةعونمم ناولآ نملاكشالا ةثلثم شوق ةالحمهتضاقناف

 نا



 ريا 0

 بلاك ىف غارفالا نحو ةعئصلاناقتا نم هريسغنعه.زاتعامهرهظ

 نيئارلارثك الر هظيام تانولم عّونت نا اولآتسلفةعدبلا

 حزوريفلانم ةسفنلارهاودلا نم ةّشيقر حتافصنم ةعنطصم ىهلب

 هولا فو سهذاا نم لصاوذىف دكه رجالا قمقعلاو دروزاللاو

 ناكر رخ ًارظنماهنم لصحتن رقما, ةعنطصمر.واصن "هاج ا هتمىفاشلا

 اهنم ىلصالا هجولارظنم نم ميهبأ

 حروتلانم تالعتاذةيرعيإ متري ربالا بهذا !نمقروز (ثلاسلا)

 تاحهقلابوأ قياقلاب ةضطنطسقلا هم دمىف ةفورعملا براوةلادالكش هبشأ

 ةروصوابروالا كلامعالاطيالا دالي ندم نمةقدانبلا هيد هلمعتسملا

 مسا ريغص صم ةروصاهنم طسولا فو ةصااخلا ةضفلا نمْنفاذَقلا

 ضبيقب نافس ةروصروك ذملاقروزاارخومىفو ةجوعم اصعو ةطلب هدم

 ةنمفلاري ساهم ريدي ةضيرع ةحول ىذف ادق م نعةراسع ىه ةفددي ىلع

 دشنم ةروص همّدٌةم فو رصعل كا ذىفةّداملا هذه نم افورعمناك اعسح

 هنم برقلا ىلعو ىلاغملا عبقو ىلءنيفاذقلا يلع مظل هممدق ىلع عاف

 ةروص عمجو ةاطلسلا هتاناخ ةرّوصم سمعها كاملا ناونع ةروص

 ناين رصملا ءامدق دئاقع نمناك هنافتا راثالالسق نمقروزلا اذه

 ٌكإفلا نم تامئارغب ٍرَمةرخ الار اد نماهعضوم ىلا لص: نأ لبق حورلا

 راد ىلا ةلحرلا ةراسا ةنمفسلا َن اكض ناحلخو رامأو عرا هاهم ىلعالا

 ةرخ الا

 ىلع بهذا! نم صاخشأ روص اهب زيربالا بهذا! نم ةروسا (عدارلا)

 نم اضيأوه رواصتلانمةروسالا هذه ىلعدجو امو دروزاللا نم ةيضرأ

 2 ميت



 8 ١

 اهلئافناكاو هللا ةدسقل اهذهو 8 ركل اهعيافو فكلاشلا سو

 ىنانوءلارعاشلاوه و) سوريمارصع نع نورق "هلم نمزلاقامَدَعَتم

 فدك روهظ نعو (ةفلاسلارم هعالا ف ناكرلاهر كا ١ تراسىدلاريهشلا

 رطاوالاءافصو ةبرعشلا بلاسالا نسح نمايلعرهظي هنافةاروتلا

 نووارلاهيوربفاسلا بدأ عونا حذومنا سفن نم اهلعام ةلضتلا

 7000700 و نو رمانسمملا هن است كلدرم لانثم دج نمو
 "لولا للا هكسولم لوس دزوماكالملا ىزعيو اضي أ ةرشءةاماثلا

 ةامسملاّك ملا اذهةدإاو توها لخ ا دىفاهانةشكتسا تلا ”ءلسجلا تاغاضملاو

 00 ل امتالا تاليردحل ين ةطوفخ مو بدنوهاع

 هاندأرك ذتسىتلاءاسشالا اهمظعأ نمو

 00 كابرس ءامدقة داع نمناكَىتلاةراشالا ىهو ةطلب ل والا

 نيناحادح أ نماهلعرّودمزب رالا ىهذلا نماهتلصنو متادوبعمتاد

 نيامدعابتمسدزوماكإملاةروصرخ الا بناملا ىلعو ةيراشاريواسصت

 بشخ نماهديو نيشحوتملا مولا نمالحر اهبىريهذياعفار نيقاسلا

 ميدقلا ىرصملا ملقا انةباَك مسرروكذملاءالطلا فو بهذلا نم ةءيطب ةملطم
 ةناطلسلاباقلالا نم هماعلتشباع سيزوماكمملا ناونع اهبفارقي

 ىذلارثالا اذهو ةعنصلا ةيقثمزب ريالا هذاا نمي ردصةدالق ىلاثلا

 000 6 رول نرش نما تركو نال اهاغلريبت لع ر غر
 امافسيزوم اكلملاةروص هطسو فو نيمدقالا نيب رمدملا دباعم نمريغص

 ال11 1و 1 ل كافلابسوابقوالنمءاملا قوقريببت ةنييغسف
 سبرغلارثالا اذه ىلع علطا نمو هب 0 ريال نارجإ ناس هلم

 رهظ



 ريض ٠١110

 نمةسلامثلا ةهملاو ىرصلاريداا لكه لنلا نمرسيالا بناملا ىلع

 نيمظعلا نلاشتلا انهى 1 00 00 عا ارفلالامعا نمو ةلدم

 ةيحانب تىكيودلا سواوالاوثكلاملا سيو كامل 5 دل

 ةعيرالاواَهنالثلاْك ولا اروبق نمي رغلا ىداولاب دح وب اموةنرَعْلا دبع

 بناحلا ىلعو ن الاةباغل نورئازلا هلعدد :ر لاري مام كانهةدوحوملا

 ”هلئاعل اراب“ [نماضي أ ىهكنركلا ةه<ةدو-وملا ةدمشملا تاراسعل ا نمءالا

 لكممل سسوملو | ناكثااثلاسدفو وما كلما نام :رشع ةئماثل اةنكولملا

 2 اوام هب اغله دعب نم ةنعارفلا هتلر دلع و هن راععدستش دعا ُح :رصقال ا

 تاهملانةرشع ةنماثلاةهلثاعلارانث [اماو ني رشعلاو ةسماخلالئاعلا

 نأ نم ريكصأو ىمحت نآنمرثك !ىهفةب رصملاراندا نمىرخالا

 ةليدعو هو ليحو هنراسعلا لو باكلا ةهعدج ونام اهنمذا ىصقتست

 ثولرسو سلو ولعل دمو مارهالا ةهحو ةراقس ةسحانو سفنم

 ةحمات "رلئاعلا وامن أب عب رصتلابحضف”هلبلبابوةراغملا ىداوو عدقلا

 ةعدقلار ان“ الا شنمدي رصملا ةبكولملاتالئاعلا عج رثك أ مه ةرشع

 تاه< ةدوحوملات ان رغتسملاو فحتلا تانازرخو تاناخهقشاالا,ةرئاكتملا

 ىلا ةلوقنملا"ةلجلا ل شاقل ا اهتلج نم سلااةرهاقلا| ةيٍدع واير وال ادالب

 ليثاقلاهذهعمج لداعبامدب رضملا هناخ هقشالا فنا ىلعون رو ةليدم

 مظعلا لاثقلا نم ىلعالا سسحل | ةروصوهو ٌةعئصل | ةعدب نسح ثمح نم

 نمذختملا سفنلا”ىرخلاحوللااهبو ثلاثلا سو كاملا ةروص:رّودملا

 ةرهشلا مهن هأ اراصعلا لهأب دهعس رقد أ ناكن او ىذا !ناّوصلارخ

 كلملا تاراستت ادءلختل ةلوقملاد ب رعشلا ةدمصقلا نمهمف سوةنهوهاع



 يد

 مسهعيج ناك هس لهأ نمةث الث لب نانثاةب رصملا ةكلملا ”ىسركلعهفلخ

 تشنأاندرااماو نيملصالا هب رصملار ايذلا ةتعارف هل كس نم اوطقس دق

 انتدثرأ تلا ىهةعدقلات ارامل اوةروث لاراب“ الا نا ىنعانه هءا:دهسامع

 ةرمشعةنماثلا ةسكولملا”هلئاعلا ل وامل اوحأ ةَقشح ىلع فوقولل اهدرغع

 طاخلاو طيلغتلا نم نون ام خر ْؤملا ص رم ايار ماو اهماهب

 نئمغ ناو ”نلجاو طقسلاو ولدنا ددم نم سو دب | ةفصص قدحوامالو

 تارامعلاو ةمظعلاهب رصملاراب“ الارصعوه هذه ةرشع ةئماثلاهلئاعلا

 ثلاثا !سفووما كاملاهأشنا ىذلا لكمهلا كلذ نخ ةمسخفلاةمنوعرفلا
 اعوضوم عدارلا لالش ا او دج- باب ةفورعملا ةهللا نمبرقلا ىلع لقريلا لبحب

 ةئره ىلءةريكص لشامت همضةدو-وملا تارطا نم ةقرط لكم دم ىلع

 كلل هداطت قلنا امهلااضيأةدملا هذهرا* [ندو ةضبارلا شو .ككحلا

 هنعم ةمحانبو تلاثلاو ىف اثلالالشل نيباةبماوس ةمح ا تلال اسمو

 اض ًااهتموةءوتلادالب 0 ير ىشةفلح ىداوقوف ذامف

 كلما لامعا نمنيتنفلبا ةربزحادوجوم ناكح ىذاا مظعلا لكمهلا

 ناوسأ له نمهاتل اديةنسن ثالث دنم نم هم دهدقو ثلاثا! سدفونوما

 وزاناه ةكلملاراب* ؟نموهام.ممو ةِعدَقلا ذي رصملا لك امهلا لأ نم ناكو

 وبموا لكه رو ةحاس قدعملا ناّوصلا رخنمذختملا باملاوهو

 عياف ولا ةريسب نعش دحام ةلسلسلا صبح ةدوجوملاةزرابل اربواصتالاو

 ةةسطةندماماو هرمصع قف سو هروه كاملا اهرشاندقناك ى ٍلاَةِس رحلا

 تارامعلاةعمبو ةرهايلاران' الالام<راوالا ةقرش ماهرثك أ 1 37

 كانه ىرت ث رح هذهةرمشع ةنماثل ا"رلئاعلا ل ولما ساه اقبايىتلا ةرخافلا

 ىلع
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 سفونوما كلملامدخ هناايف لوي (انق يلتانإ ةنرشلا دبع ةاعسملا ةهلساب

 لاملاناكاذاو ثلاثلا سفونوما كاملا غ عبارلا ست كالملامث ىناثلا

 ريغ نم ةّروةسمَتك ازال ةريع ةئماثلاهلثاعلا كل ولم ل سلس ىهاهذرك داوسح

 ايرقت ةئامزلا مها ص ىناهك ولم عسج سترتاشل قفو كاذبو عاطقن أ

 لوةناضيأس ودب | ةفصصو نون ام سسقلا 2, رات صن ىلعان دّمعااذاو

 ىلعةفئاطلاهذهولمرخاوهىذا!ثلاثلارس:ونوما كلملا فلخ ىذا نب

 ةدامىفانرظناذاانئاف ث < هسفو سورو»كالاوهةطساو ريغ كامللاربرمس

 ًاشنادق ناك اذه سوروه كاملا نارلعن ةعدقلاتارامعلاو ةروثأ ارامث ال ا

 ن. ةيلحتسمل اّداوملا ضعي هتراعىفلخدأ اريبك انصحم ادا كنركلا ةهح

 هعسانةرّوصم ةمكو لم تان اخ نمضىف اهلعدجو دب ردم ىرخ ا ةراسعران*

 ناذخؤي كاذ نمو (سفونومااضيأ ىمسملاوهو) ناداناوخ كاملا تاون
 ناداناوخ كإملا نا ثمح نمو هتلعاةباسناكروك ملا ناداناوخشكلملا

 نمريثكف نيفلا اكوام ة, وسنملا تاناكلاوران* الا ضعي رنمطاضيأ

 تالانا لسجل للم اد ف تلانل نر تالا ا تا
 كاذرّرَمْتاذاو روك ذملاناداناو> كاملا ىلع اةباسسن اك ثلاثلا سفونومأ

 سوروهكللاو رسةووما الا | نبا :ةللاذهدق هنا فلس شلل سلف

 اةفو عبارلا سفونوما همست ىذا د ات سود ان دال

 انهةلاطالل ةحاحالو بارتسملاريغلا ل_لدلا هملع”لداملاةيطو باوصلا

 تراسل لم نع ناب تاس لامن
 نكي عبارلا سفونوما كلا نوكقيقحتلابب اناصو» ىتلا تاظوداملاو

 دق هناوهلاح دق ح ىلع فوقولاو هنانكحتسالا:. دّها ىذا اوههدحو



 زي 2 5 ١

 ةرمثعةنماشلا لو ىف نيقايلاةهثالثلا بنترت مزاد قف ةرمشع ةعباسلا ةدلئاعلا

 ةدعاف عماضي أ باكلا ةهعربق نم ةجرختسم ىرخأ ةصق ىناشثلا مالا

 ةابدعمرولرصقبن الااهدوجو لحتو كاذكروك ذملاريقلا, تدجو لاش

 تفقاعتل ادحو ىلع دح .و دق ناك ام محاصنأ ىلع ”لدامه الكو 5 راب

 سهو كلملاولرتالا سفوتوما كام لاو س زوم اكلملا نم” لكحدهءفف

 لصالا باص قتينادقو كلاشلا ستو كلملاو ىانلا سمعو كلملاولؤالا

 انه ناسل ْضَرءتريغ نم وزان اه كلما كلما ل ف كح رك ذروك ذملا

 ةمكولملااهتاناخموسر سمط ثلاشلا سمو كاملا ناثمح نكلو ةءنامْزلا

 سو كلملا تاناخ ضعد ىلع دعتدق ىهاماو ران“ الا ضعن ىلءةرّوصملا

 نيد هني اهسترت جو دقفتاهجلا ند ثكم ىاهسفنلا#نا-وىاثلا

 باكلا ةهج ةصقنم ةطينتملاكولملا "هل ءكسنا عضوا تيونيكلملا

 كوامنوكو ىرخأ ةكو لم يناره ثالث ةئاثلاباملعةعةسادقللوالا
 نوعسملا ةعاه ااصوصخ ضعبل «ىضعية بارق ىوذاو احح ةفئاطلا هذه

 ةلالداهربشأ نمكلذ ىضتقتراب' اةدعلدنتس تبان أ اذه نسستوتلا

 ةرطسملا ةمضراتلا تادو.قلاو كنركحاا ةه ةدوجوملا تالسملا هملع

 رثكو ةببر حلا ثلاثلاس تو عياتو نعش دحام ةروك ذملا هدا لكمجب
 نيلروهردبول تن دعت ان رغتسملاو فهل اًةنازخ ةدو-وملا ل شاقلا نم

 0 رز نعروت أم قالوس رصملا هناخه قش الاب دحو رجلا 2 وأثااثلا

 اا ٠ كالا 0 هس ف روك دم وتنال ل اعين رض امانق نم
 : 2 عبارلا ةشامزلا دوحو ةمس سه ىف امهم لك قابلا سفونوماُكلملاو

 بيم اروه ىعس كولملاةمدخ نمل جر زع ةروثأمكاذك ةعدق دبا

 ةهملا



 ريك 1 ١

 رخانم بولطملاعيراثلا نا جن دشفكمملا اذه كح نمنولخ ةنسزب رشعو

 هانرك ذىذلا خر راتلا اذه نع

 (ةرع لم اشلا تيك ملال اعلا قلعم ) ١

 نءاضي ًاولذال ةئامزلا مهنا ىهىفهذهةرمشع ةنماثلا هلئاعلا ولم بدترت

 نون امْحدوملا بَ نعل ةنلا فليدبنلاو في رحتلا نملصح دقفرافنلا
 لّدكاضيأ ب حوأ لب هنفةدراولا مالعالا ءامسأ طبض مدع ىلا ىّداام

 تناك ناو سودبب | ةفصص كل ذكو ضعب لدي مضعب لولملا ضعي عضاوم
 ل ل هه اولمءإاساهيدروىتلا ةعدقلاة ب رصملار اب“ الا "تأ

 ؛لولملا نماوسل ,موكحا ارظن ل وام ضعيداربا !دعاهنم طقسدقاهنأالا

 ىنثالا نمض نم مك و لمتاناخرشعابفدوقفم ةراقس ةفصعو نيسشمقملا

 ناكاذاو سيزوماكلملاو ىناثلا سمر كم لا نيبامفاهبةدراولا ةرمشع

 ةنماثلا هلئاعلا ل ولم بترت مات ىلع لاصعتس الا لمسالف ازكح»ه لاما

 ةدوجوملار ان“ الانمالو نودنامْحرْؤوملا باتكح نال بيا ةرشع
 رظنلا نم تاهملا رئاس ىف رض امم كلذ طاقتلال ةدو رد تيحوأو

 "لدياممظعأو ةيرثالا تادودقلاو ةبرصملا ةعدقتلا تاناّكلا صوصن ف

 لوالا روم ةدعوه سودس | ةفصتدعب كلذ نم ةمهملا ةحتنل ا هزه ىلع

 دقو باكلا ةه< ميدقلا ىرصملاملهلان دب وتكم تدجو ىتلا سمعا ةصق

 دجوْلول مة عبرأ ىلع ةينامزلا ةمثرملا ثمح نماهب صن هناف ادرك د مدت

 سفونوداو سيزوماو ناكسار مهو مهد_هعىفةصقلا حاص سما

 كلولم نموه لولا ءالؤهغ نم لوالان ثدحو لوالا سعوو لوالا



 ريض ا 1

 امهم ل صحت
 بانرأدحال باكلا ةه<عربق يناوح ىلع ةشوقتمىرخأ ةصق (اسماخ)

 تعقوىّتلا ثداوملاريك ااهفرك ذب سمها يدي رصعلا كل دب بصانلا

 ناكسار كاملا ركح ةّدع هتسلوفطرود ىضق هنا نم هتامح ةدمى قوتنا
 راددلا نم اهب مهجرخأ ىتلا ةاعرلا للملا عم سيزوما كلملا عئاقو دهشمت

 ةيرصملا
 ةعباسلا هلئاعلا نم ةاعرلاكولملاةّدم ةَعاعآملارام“ الاةلجي نم (اسداس)

 رح نم ذخمرب,ككحرخلا نمح ول ةرشابملا قي رطب سل ناك ناو ةرشع
 هازعمةششح ىلعفقنلو ناسةهح رفحلا ةللعءانثا ىف هاندحو ناوصلا
 ةعسانتلا ”هلئاعلا لولم نم ىناثلا سسصر كلملارصع نم هنا مهفامغاو

 نا مصناف ىتب ون ىتفب اعتيس إل | مكح نم ماعةثامسعب رال اخر وم ةرشع
 سسقلا لو دجىف سنس ىعسملاٌكإ ا نيعوه ظفللا ادهم وعدملا كما

 ثعابلاس سلا ناك امهم هنع ىحماىرخلاحوللارعشادقف نون ام

 ةيكحصوملالئاعلا سول نب ةنسةنامعب ر أ ةفاسم ءاضقن ادهن اشنا ىلع
 كالا امفهأشنا ىِتلاَةَنلاوةب رصدملا كح لا ريرس ىلعةرشع ةعداسلا

 بترتفاملاثم> نماءإلج ةدئافهذهو همكحةّدم نمىلاشلا سير

 كلملادماقت ةن.نائدحأ ىلعاهتسمها ىنذتالا مامزان ةمخ رانلا ثداوحلا

 ناك ث محو ةمولعمريغ ةقشملا ىف رصملا ةكلم لا حاب ىفاشلا سم سمر

 (ختوءوهو) تسلالا ىلا لو ةغيص نعضاي روك ذملا ىرخخا حولا

 ةطراشم دّقع دعب نم ناسةنب دعت ثدحامارركذلا| مهلا ةدامعو

 ثالشل ىناثلا سسمر كمملاو سايل ةفئاط نيب تلصح ىتلا حلصلا

 نب رسعو



 يصا 11

 عطاقتن أب و ةداّعملا :ناصعلا نعالدب ةفيشكحدس |ةدبل ئه نماهنم
 عطاقتب ئئهبشأ اءاوزلاةريثك ةسهت اذ لركشتلا ندب ىهائمدجولا

 لشاقأا هذه تناكدقو ةلزنملا كرب ىلعن الا نيدوحوملانيداسصلا تاوذ

 ىلع تبا د رمل واددلاب ةاعرلا ةمئاط ءلولمرتتآ سدقووأ كاملا سر االزا
 ىلا امففاضأو ةنكولملا هنا هناونعاهتمدحاو لكنمنعالا تكلا

 كلملاددعي نمهسفنل اهكلقسا مث (ميتوسىا) تيسبوبح تعن هياقثا

 نمس:سوسشكملا هدعب نم ةرشعةعساتلا "هلئاعلا وام نماتعتسم

 نيرشعلاو ةنداخلا"هلئاعلاك ولم

 اهيلعةطوسماميديأو نيفقاو نيصخشانروص هب ود ص لكش (اينان)

 رب وص ةعطق ىهو نادرقلا برش. نم همه ىلع لامساو راهزأ هبفقبط

 ل رلار وست ةفكبامناو اهتاشنارصع ىلع لديئ اهبقرطسنملاهإج

 رصعنم اهعماملال_عياهابق ةر رداد ليثاقلاسأ ار ةئمه لاثم ىلع اهنم

 دحاو

 ييلقاب سراف تبم ةسيحانب اهيلعانرثع ةاعرلا كولملا نمكلمسأر (انلان”)
 نم همهم ٌةطقل ىهو قالوسةب رصملارابخ الا هير ةدوجوم مونفلا

 ةهجلاكلتىلا تّدةمادق تناك ةاعرلاك وللا ةلودن ا ىلع لدناها ثدح

 سدفنم همر دم ىلع ةرورضلا,تلوتساو

 تاب رغتسملاو فهل اةنازذ ةطوفحم ىدربلا قرو نم ف (اهناد)

 ناكسار ىمسملا كإملانا اهفروك ذم زيلكنالا ةكلم ”ىبدكمردنول ةئبدع
 كلملاررس ىلءاملو تس ه سيفو كلا ناكنا تقوب ةمسط ةنبردعاك احناك
 رز اب ىلا ىطفتنيككسحلملا نب تعقودق ةرتبا ثم نعر تو ناسةلب دع

 خ ع1



 الل
 ةاعرلا كل واملاروهظ لق ةّقباسا ارصعالاران* ؟نمرصعلا اذهران' ازيعنأ

 ل107 7 ولع تراك هذع نم كل :نيباس للختام عمت رصملارادلا
 راف ةشوقنم ةسط ةليدم ةلود نم لولملاءاعسأ تدرودقو ةدنجأ

 ةظوفحم ةعدق بارش ةرفس ىلعو ةنرقلاة سحاب رومّقلا ضعب ناطمح ىلع

 اسئارفراد ندم ىدحا هماسس م ا رغشملاوفحتل |ةئازخع
 ال اللا لل ةليوفملا ةعدتلا ام الا نم عزت نانا لضفي لعق
 ةفئاط كواماَمأو قالوسدب رمصملاةعدشتلاراب* الانا ىفوان روالادالب

 م, راتني رصتخلا نع مبنم "ءلج ءامسأ ناس اضيأ اغلي دقف ناس ة م دم

 ءاعسأ نم هسبضعيل ناك ام كاذ نخ ة فات تاداور لعن وسن ام سسُقلا
 دوبعم وه ىذاا (زعوسوهو) تيسمسا لا دااهف رثكب ىتلا مالعالا

 ناعاّساو ستيس مساك كلذو لئابقلا ند مهعسش نمو ساتمخلا ةفئاط

 ةبرصملاران* الانةقئاطلا هذه كولمءامسأ نمرثعثلو ثساو سساو

 لوامسا وهو ستسس امهدحأ نينثا ىلعالا ن الاةياغلاهان دجو ىتلا
 ران“ الا نازح ةظوفحم را نم ةحول ىلعادراو هاند بودقو) اهكوام

 ةفئاطل هذه كولمرخ ا ىناثلا (ىتب وو ىتجباعتدس ظفلب قالوسلب رصملا

 معنا هب بتكيام نيسعوشو ىلا ظفلبادر او هان دجو سف و أكلملاوعو
 فورحلا َدباَك ةمفيكىف ةعبارلا "لئانعلا كلوامد_حأ سوبانا كلملا

 كولملا را نمهسلع لوصحلا راص ىذلاوءاوسب ءاوسهِعدَملاه ب رصملا

 ” هانذأ دساموهةرشع ةعباسلا هلئاعلا نمةاعرلا
 ىهو ناس هم تدحو ناّوصلارخ نم "هلئاشلمشامت ةعد رأ مل 5(

 سأرلاةروص ىلعاجاهلكش صتخيو قالو ةب رصملا هناخهقينتالا, ةظوفحم
 اهنم
 انسم رت



1 
 ةرع دعا (يسل اًةماولملا -اناعلا قالعما

 ناتفئاط هب رصملا رادلا ىلعاهيفامل وسم ناك د فتدملا هذهامأ
 ةرشع ةعباسلا ةمكولملا"هلئاعلابام_ععوجت نعانربعامامهو نار صاعتم

 يرشالار ناس ةعابكلم نطو ل ا
 ةئيدعانل رهظبامو ةسط ةئدماهسسركن اكو مقلب رصملاةلودلا

 لدتا تشوخار ار دتاذعب روما التل كل
 "يلئاعلا ا لسقلا اذ_هنموهامت مدة نامذ هلعانهبو انل

 داع اهتلاون5عارذب فورعملا لحما ىرتكناف ةرسشعةيداملا ةبكىلملا
 روبقلا ىف ىرتو ةسطةلب دم ةربسقم هنوكن م هيلعناكأمل :رصعلا كد ف

 ةحجالا ريواصت نم اهملع ىرامل ةمشيرلاب ةفورعملات اولا فنص

 هاد طر ال ددتو ةئيدرلا تاصوملا كإناهلخ ادبو

 هئيعد تنيلاثان“أو ةحلسالاو ىفاوالا ف:نص نم لوالاريصعل اراب“ نم

 اهملع عضو 0 امعمةبلاعلا بصانملا ىوذو ْكولملا تدب اون ىلع ىرتو

 أ ارلانميهذاا:ةملطم انو كح ىهو ى رخآ ةعدب ة> الار بو اص نم

 ةزراملاءارحالاف هذاانا ولآع ونت هاظُس 5 :راثااضنأ اذه و مدقتلا ىلا

 مسهتادوبعم تافص"هلج ىف نييرصملاءام دقه دشتعي ناك املت وبال نم

 تقةلخامأنم سيرزوا اهنخأ ىلعاهونح تقوي سيرا ةاعسملا

 ةّدملاىف هلع ةداتعم تناك ملت داعقوملاءام-أ ىرتوا,تنجأ نمرونلا

 اهوحنو بتوهاعو سدمهأو ىفرمأو فش ا لشعب ةمعسلا نمةقباسلا

 ةعدقلاران“ الاّداوع ارظن ةرب1لا لهأ ىلعأ ىلء هبتشي ثمحب ةحردولا



 يا

 شعب ٍبئاوج ىلعو ناس ةهجم ةدوجوملا لئاهلا لبثاعلا ىلعو
 تاماجلا ةطثو ناوسا ةه<عاذيأدج وا طوسسأب ةعدقلا سد واونلا

 تيياغسا كللااصوصخ نلئاعتانيتاه كلوام نم لج نك انهامةناعو

 مهبن ا سهىفاو.ةرتاسمتا ةيرصملا هناخ هقمشنالاب ةينامزلا مهمتا هىفنيمّرملا

 سدملا هجوب ةرمشع ةعبارلا :هلئاعلا كولم :هلجبىف اهيف مهانعضو ىتلا

 برغت دن الورغال ةذاملا هذه ىف ةهسث اندنع لازالو طقف نيمكتلاو

 امزايام دب ا ةعدقلا راب“ الا ةدضعملا ةملعلا ثحامملا نماتفداصانل

 ىلا اهليام و ةسداسلا ةمكولملا هلئاعلا ةّدمملا كولملا ءالّؤهةمه عاجراب

 ةرشع هي داحلا

 مهمل آل ا 472 ممم نمتيكوللا ىيتللاعلا يق / 00 6 دع لماما .تىرملا" تاكاملان : ةاعس

 رع
 ةفئاط ىلغت هثداح كلذ ف سسلاو ا لطم ران“ | ةدملا هذهل دوال

 مهلا ع نم ماوقالاءالؤهانل رتب لذاهيفذي رصملارايدلا ىلع سوكمهلا

 مهلعلو مهدوجو ةروص ىلءانل ديس مهت دم ىف هسفن أب اهورشاد ىتلا

 ةهجنم ةيبونحلا يلاقالاىلا ةلصالا ةينوعرفل اةلودا الواماورخأ

 نكلواملعهقنلةروك ذملا تاهملا نمةه< اف اومكت دنعملا

 لاحة عبق اند.ثربام مهران' نمانل اوكحرت كئالوغالو ءالؤدال

 ممرابخأ

 قلعتام



 مي هال

 ميهلع انلادتساامنااننٌ ل بلدبةرشعةنماشلاهلئاعلا ىلع نيقب ا -اوناك

 ثلاثلا سمو كلملامكح» :دمنع ةروثأملاراب“ الادحأباصوصخ
 ريغ نمرصم ةلود عممج نلَشْم_سم اكولم اواكمماوهو ىلاشلاسهالا

 ةيونلا دالب ىصق نم هب رصملارابدلا عسجب مهتسضبق ىف ناك ثيح كي رش

 او وكج,نأ مديالذ كاذكم الا ناك اذاو ض.الا طسوتملارلاىلا

 ةيمايإلا ةكولملا تالئاعلا, نيموسوملا ةاعرلا كولملا ةلودإ نب رصاعم

 : 'ةريثع عاملا اواي ةسيدالاو:

 انل ةمشالراصو تشالتدقاطخلا ةنظمّن أت لعدف اغن ارك ذامرّرقتذاو

 "لئاعلا نأ مولعمو ةريشع ةعدارلاو ةريشع ةثلاثلانيتلئاعلا نيبامفالا

 ”ىبسرك ةسط ةئيردم تناكث محو ةئس ع 68 تمكحةرشعةئلاثلا

 كلولملا نع ةر ول ملا نإ. ! رام“ الا ٌنآوه لفعلا برقالاذ اركحام

 ةرسشع ةعدارلا ةهلئاعلا ىلا ال اهلا بسن: نأ اهقح امنا نيسوهكسسسلا
 ةرصخنم تناكو ةنس: ١84 نع ةراعالا اهمكح ةَّدَم نكح يلا

 (سيوسكا ةئيدمىهو) رصم راد نم ركذلاةهلماخ ةصوصخم ةهجفف
 نماؤاح نيذلا كولملا ءامسأركذ لفغأ دق نوتسنام خّرؤملا ناكاذاو

 هتاسابق ةقدياعلاوهاهذ سيرو روزيسو سسموتومأ نيعسملا لولملادعب

 ىلع مهتةيقح ىلع فوقولاو مهتفرعمل لصودق هتالالدتسا ةقاذحو

 ةظوفحلا ىدربلا ةفصعا طقف دحوال نتلئاعلا نيتاه كولم ءاعسأ نأ

 كاذك لب امبتءىمحلادودحلاةعانمنمالابناولابو ومر ةئيدع
 نمربثكب ةظوفحلا ٌةعدقلا رام الانمي رجح حاول أن عذىف ةتيثم دهاشت

 تاهجلارئاسفةدوجوملا تارغتسملاو فهتلانئازخو تاناخهقبنتالا
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 (ةرشس# عبارلاو ةرسنع ةسسلاغلا رمان اعلا قناع 0(

 نم نلئاعلا نيتاه ءاعمأ ناس نم ئثىلع نوتنام سيسقلا صمم

 راب“ الا نم مهرصع لي اقيام ىلع فوقزلا ةدامىفةريعل كلذ بجوأو هلصأ

 نعالا بناحلاب هنا مهران“ نمهاندجوامكلذىفانفعسأ نكلو تارامعلاو

 ةظوفحل اًداوملا نم فانصالا ةعْونشمءامث أ هلج ىلعو دودللا ةعاق نم

 0007 210 21 ءاجأ اءوتكم دج قالو ةيررطصملا هناشدقشتالاب

 :رلئاعمهتمنّوكتي بتتوهيرفؤفو بتوهكسيس مومعلاهجو ىلع
 انريحت كلذ ىلع فوقولا دءدنم نكلو دارفالا ةريثك ةصوصخغ ةمكو لم

 عد ةراكبانرفط ىح ةمععلا ةنامزلا |متلزم ىف لئاعلا هذه لد زنتىهأ ىف

 كلملا اهفركذي هحرود دكا مانا رع رهظأ ةنعم ةهح

 كلملاو امل ادبق ىلع دوحوملا تعب اتوعئملوالا سوهككحجدسس

 كواملا ةفئاط َنأ املدمنتسا كلذ نمو ىفوتملا ثلاشلا نازاتروزوأ

 ةبناشلا ةمكولملا هلئاعلا بقع مهدوحو ةّدم تناك نيسوهكسسسلا

 ةلدع ةظوفحملا ىدربلا قرولا ةفيصص نم كلذريطت جتلتمساو ةرشع

 اهنم نيدو سأراهبدجو ةعطق اهئازجأ نم قيام هلجنمناف ولو
 ةسئاشلا هلئاعلا لولد نمزيمواعم اهل انا ايتعنعلا ىلعأب اندم

 نااتللس قمكو عبارلا بو هكسمس كلملاة نان اثلا سر بو ةرشع

 دوجولا ثيح نم تناك ٍبتوهكدسس مساب نيفورعملا كولمم ا ةلزم»
 اظةدنلا ىئش_ نكلو نينازاتروزالاو نيهئتومالا ةفئاطدعب ”ىلامزلا

 بتوهكسمس مسامهلعللاغلا كلولملاةفئاطّن أ امهدحأ نييمهال انه

 ازاكحص



 كك
 اهحالصادعي سودسأ ةفصك +«بلعت شمام عاما ىلء لام اًرمُمساُف

 ننازاتروزالاثأ ققحتو نونام كالا رولا دلل داع

 0 ةيئاثلا ةهلئاعلا كولملب ةرشع ةعباسا ا”يلئاعلا اواممهاوسل

 ّنأ ىهو اهدارباب سأب ال ىرخأ ةدّئاف لحم انهو كلذفف هابتساريغ نم
 ةلك ولملا ةهلثاعلا ةماق اًةّدمَنأ ىلع هنع رات ىف صن نوسام“ سيسقلا

 ةيداحلا ةماقا ةّدمو ةنس 7٠ ١ تناك كلملاربرس ىلعةرشع يناثلا

 قرولا ةفصص ّنأ عم تاونس ؟ #٠ عبجلا نوكيةنس ؟ 8 ةريشغ
 ةمكولم ةهلئاع اهي ركذركذلا ةفلاسلا ومر ةنردع ةظوذحملا ىدربلا

 ةرشع هِءاشلا"هلئاعلا ولم نم ني ريخ”النيكلملا نيعوهاهكولمرخ ناك

 ةروكحذلملا ةنصلا ىلعأ ىلع كئاضر رعى ادإ مولعع سلاهلوأو

 اهعوم#ناكس كللارررس ىلءاهتماقاةّدمَنااهبلسقو هركذ مدنا

 اطلغ نوّس'ام ع ران رشعلا تاوئسلا صقن ناك لهفةنس ؟ ١

 ةرشع ثالثو ننئاملا ةّدمّناب لوقلا دّمعيو هحالصا ىضَتَسي مق رلا ىف

 ”ةلئاعلاك امهلعحب ةرشعةرداحلاو ةرمشعة ل اهلا نيتلئاعلاٌةّدم تناك ل

 اذاموأ ةروكذملا ىدربلا قرولا ةفصت صن ىوف نم مهفناام ةدحاولا

 دراووهامم انل مضناامب اهيف كول ثم هلْ ماضي أ هذه لاما نوكحجر

 روطسمرك ذا اًةفلاسلا اهل اوب أ عارذ ةمح ان اهيلعانرثع دب رح ةحول نعض ىف

 دح ا كح ةدم نم نولخ ةنسنيسملل هانعمام هسفل اواي رات صئاهف

 ان'الثالا نونام خرؤملا 000 لعج) ىتلا هلئاعلا هذه لولم

 0 ©. 5 ع

 ريغالةنسنيعيراو



 كت
 ةهح ةدوحوملا ةركفملا سوواوذلاو (مويفلا ميلقا) جم هل سمو هب رطملا

 :نلثاهلا ليثاقلا نم "لجو طوبسأب ةدوجوملا تاراغملا ضعيو نسح نب
 ةه< ةبراللا صعفتلاو نثكحإاا ةللع ءانثأى ايار نظىتلا "هللا

 ىهام تامثا ىلع ران' الاهذه عمج تقفتا دقو س ودسأ ةه-و ناس

 ةكولملا "هلئاعلارمصعّنأ ىلعانل تنهربو اتعب ص للاف ةمظعنمهملع

 عيراوتلا راصعأ فرش نم ناك اهّوشنم هنف ناك ىدلا ةريثع ةماثثلا

 نونفلاو عئاتسملا ةحرد مدت ثمح نماهسممأو ةعدقلاة برمدملا

 دو>ولاث مح نم ةمكول لا ةفئاطلا هذه لومة هتناك د قو ةياهالا

 ىعأ لوأىف لسلدانل نكيلو ةديدم هم نك ساما هدر ططن قارا

 "ل لسيف اهعضوم نيمعتل اندشرب هب رصملا راوتلا لاو[ نعثعلا

 نكلو سودسأ ةفصح كاذ نمهملا ان. دتهاامالا ةيكولملا تالئاعلا

 نكيلو ةيكولم تالئاعس دار !اهنماطقا.ناكمذه سودسأ ةفدحص
 اوناكن نا رايد روالا نأ ى 2 ناك اعاضتقم لعو دحأ كادت عسب

 ةمكولملا "هلئاعلا نعأ ) نيستوتلا كولملا ةقيط ةرشابملا قيرطبن ولي
 بهالملا ىلع نم_مههم نمزلان مادي وط ةدمءالعلا ق دو (ةرمشع ةنماثلا

 اهسح ةرششع ةعياسلا ةمكولملا "هلئاعلا ههنينازاترو زالاّنأي لئاقلا

 مّدقملا سويسل ملاعلاءاجىتح باوصل اوه كا ذّنأ نم مهارهظي ناك
 سيسقلاّن اك "هلكسملا هذهىف اطخلا ىلع هينْنم لو ناكو مهظشبأفهركذ

 م-مفركذ لوم ةّدع ةرمثع ةيئاشلا*هلئاعلا بامر آن مضىفدّدع نوشنام

 دروو سيروروزيسو سيمون ومأ ءامسأب نوعدي نيريثك ةعاجب
 نازانرو زوأوأ اهنومأ ن روعسإ مهلك كوام هل اضبأ سودسأ هفصتت)
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 ريك ١5

 اهيعارذب هيلع ميئمتلا سد رزوا ىعسملاهلالا اهم ىلع ونكت تناكسيرلا

 روكصحدلملا سد رب زواهلالا توملا اوهشومن "كف ةحجالااميفو

 سسقلاّن ا هانفلسأامم كارهظ دقو قوملاتس اون ىلع هتروصاوعضوف

 راصتخالا هجورالا ةرمشءةي داماك ولملاهلئاعل ا هزه ذيل نوّدنام

 اهكوام ءاعسأ نم درو ىذااو هإص أ نم اهكولمءاعسأ ناسل ضرع لو

 رواصتامأو نانثا ناكدم طقفوه ركذا!ةفلاسلا ةراقس ةفصص نعض ىف

 درو م اول الملعتواحاضيااهنمتمتأو الملغاهنم نشأ تناكف كولملا عاف

 مهريغ طسو ىف ةرشع ةيداحلا"هلئاعلا كولما نيف ىفاهأشن أىذاارّوصملا

 ةرشع ةناثلاةباغل ةسداسلا نمىرخ“ الا ةمكولملا تالئاعلا ولم نم

 نأف هله انو زيمتريغ نم طلخلاهجو 00 لولمةباغللب

 لب هتياهنل غل يلاضيأ ةمكولملاةلئاعلا هذه لاوحأ ف ثكنم بح ام

 اهتلاونأ عارذ ةه< رفملا ةيلعرارقساةطساوب لصوتنساننا فك ال

 اضيأةذاملاهذه ىلعدوعت ةديدج ةسفن:دئاوذ ضع حارذتسال ةروكذملا

 ةديزملاتاحاضرالاب

 ( م ا 6 اث اعلاب ىاعس 9

 ندارانروزوالاب نووسملا لولملا ةعاج مه "نلئانعلا هذه لولم

 سسقلا لود دراوالبصفت م هئامسأ نا ءالؤهو نيهتتومالاو

 دودحلا ةعافريواصتو ةراعس ةفصكو سو دسأ ةغمحص ىفو نوتننام

 ىلا ةراغملا ىدا اوءادّس ا نمتاهالا عمج ىفاذج ةريثكح مهران و اعم

 هلسم اضيأ مهران ١ نمو (ةفلح ىداو ءاروامذ) هدع»و هلك : ةعاكاويس
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 تبلاثان' اوتاسوبلملاو زيتا عاونأو ةيكمانلافانصأوةملؤملا

 ةيرصملا راب الازم ةيعاتنصلا تاودالاو تال الارئاسو ةحلسالاو

 مالكلا دنع هانعضو ا مرعدق واضيأ ةهملا كت نماهيلادرو ةمدقلا

 رصم ران ةصالخ فهل هةرمشعةيداسلا ةمك. ولملاهلئاعل از ران ىلع

 وأن الاةمفمك اهبلع تناك ىلا ثعشلاو ظلغلا ةلاح نم كانه هانركذام

 دصقب ةّداملاهذهولا اضيأان» عجرنلو رصعلا اذ ىفةمدتلاة ب رصملا

 اهيف نكي ةدملاهذهران' !نماهانفشكتسا ىتلاءامشالاّنأ ىلعهسنتلا

 هجو أ نم ةتبل ئئاهملع ةماسلاهلئاعلا ران عم سهالا سفنو عقاولا ف

 عم ةمكأ ولملا ةفئاطل اهذه كولمةءارق ىلع لد: ىتلا ةيسانلاوهسشلا

 هذهروهطظ َناوهرهظي ىذلاف لاح لك ىلعو اهملعةمّدَقَمملا لولملا فئاوط

 ناك هن وعرفلا ةكلمملا”ىسركىلع ةرشع ةيداحلا ةبكولملا لئاعلا

 اديقم رومالا بهل ثداح ءابحا رصعبو اديد_جاملخُي رصملارابدااب

 عسب رتلا لكش ىلع ةقباسلاددملا ف عنصنةي رجلا حاولالا تناكنادعبف

 ىلع ىرتواهالعأ نمةريدت سمدختت ديد+ارصعلا اذ هءانثأ فت راص

 مدع نم َةّدملا هرعت ةمفلجوريهلا ةقيرطلاب تااكلا همه

 لسقلا اذهنمدوجوموهامئاهلريظنالاهب ة صوص ةيفمكب يذهتلا

 رظنلا "هلو لأ نم كلذكىرتو ةقباسلا ةنلاثلا ةمكولملا"هلئاعلارومقب

 رهاظ ىلع مة ساو اهري_غنوداهب ةصاخ ةمفمك ةدملاهذهتسماول ىلع

 ةفاتخم ةعنجالا نم هل سءراهب ةريثكري واصنةّدملا كلت ىف قوملا تداول

 ةشردلامهدئاقع "راج نم ناك امىلاةراشا كل ذو ةرهابلا ناولالا

 ةاعسملا ههمتادوبعم ىدحا ّنانم دهعلا كلذ ىف ةيننولامسمتاغب رو

 سد رنا



 م
 دوحو ىلع”لد ب رصملا ةعدشلاران“ الاف رظالاامناو هلصأ نم ةمكولملا

 ديد رمال كَ ريغ نمةدحا وةمكل ولم:هل”اعمهتم وكي لولملا ةيدف

 ةيرصملا ة راوتلا ف ةيئامز ةمشىه مهل فرعين أ نود:ةديدمةّدماوةب دقو

 نادلة دع تانرغتسملاو فهحتل اًهناز ظوفحماىرخلاح وللا نمو

 ةررحألملا"لاعلاهزه بيرل دشرتسا|ب روال اكلامم نمك لفل ا دال

 نم مهفنادق هلا كلذ ميضووبو هب رصملا>ب راوتلا نم ةيئامزلا اهتبت سه ىف

 تام انرمصم الحر َناَءدَملا ىرصملارثالا اذ مب ةرط لا صوصنلا جرت

 ادوحوم ناكل عأدح هلو ةرشعةناشلا :هلئاعلا لولمدح ًارمصعف

 ٌكشلل سلراص دةالبقاهنع سلا ةمكولملا ةفئاطلا كوامدح ًارصعفف

 ةقئاسلاةلوامَناَن دو لاق! ف دئابفةبشللالو لاعةتاملاهتخف
 عاردب فورعءملا لحل اّنا معا وةرمشعهي داخل هلئاعلا لولم مهر دوك كلبا

 رفطلالا.عااهف ىرحع نأ بح ىلا ةهحلاوه ةمطةنردمنماعلاونأ

 ةيداخلا ةيكولملا هلئاعلا ولم لاح عضو نع صحنتلاو فشكلادصقب

 هفاورثع رصد لهأ نمنيح الفلا نان كذا لاخلا مز ىّتمهذهةرشع

 اهلثمدوحو ردن. ةسفن كلولم رباقم ىلءاماعزيعب رأ ذ نم نم ةّرمريسَع

 ىديأ اه ر شان ةسفنلا تاناشكتسال اهذهلثمّنااعئحلا ءوسل ع و

 نكءامأو ئةم راتلا فراعملاو مولعللةدئاف ميظعاهنم جد مفتي هملا

 عارذةه< صعفتلاو رفا لاعا رارقسا,ءاننعالا ةياغاتستعا دقف

 كان م هائبلجام كلذ نخاهندةمسسج مان ىلعانلصعساو هذهامل اوأ
 ةّدع نم قالوس هب رصملا ةعدقلاتارامعلاو راب“ الاء نازحي ظفعلاة هللا

 فاوالاو ةعّدمالانم ةنازملا هذه هلع ىوتكتام رثك أر ةءرخ حاولا



0 
 فقنلف سدلوملقره هل دعام تكلم زةمناك ملا ىلع رصملاة نك ولملا

 ثاوخ كلذيف بسلا لعلوامملعام”لدتسن ناشا لعن الاةراغلامهل

 ةنباكلا ةمضرال |ةقطاملارثا.و هن دملا سانهاو تالا رنودس جاوب

 ىئبشرال هنا ىلعرذح لامعا ن الا ةياغلاهب لص< ل مومفلا ىداو لخدم ىف

 هناق هقالطا ىلع وهرصعلا اذ_علتارامعو ران' اد و>و مدعَناّنظينا

 نمركحأاا ةمّدقمْلا سود ةفصع نم ىلءالا فصلا ىف ام ناكا مب ر

 ضعب روصاهبادراو ناك ا.مئمةدوقفملا ةرمشع عدرالا ةيئاطلسلا تاناسل ا

 ةدملاهذه لولم

 ةءاج َنادشاماضيأ رث ذا ةفلاسلا دودحلا ةعاقرب واصّم درو كاذكو

 ىذاا قاقشااونذلا ةصرفاوزهش نأ اودارأدقا را ف

 ةرسشع ةيداحلا ةدكولملا تلئاعلا سوال اوعدو ري

 ”يلةاعلا كولا ني رصاعما اوناك مها ىضتقي اذهوذب رضا انعلبلا عب ىلع

 نم هنظنامانل مضوي ىرخأر اب" [ضعبب رغظن اناعلو ةرشاعلا ةسيكولملا

 تالئاعلا ىدحا كوم نم هب هكس سس مسا نيعسملا كلولملاٍض عدنا

 ةنينم ٌددال كا ذّراف ةرشاعلاوأ ةعساّلاو أ ةنماثلاوأ ةعباسلا ةيكولملا

 لالا ةحضاو ريغ لزتم عد رالا ةيكولملا تالئاعلاءالؤهةدمّناف هله ادو

 فيكحاا لا.عانم هفرارةسالا ىروسأم ةطساو اهفرظنلا التو

 ؛ هنف لمعلا ىراخارفحلا 00

 0 0 ىلا سكول ملئ اع أ قلع ا )

خيران” ىف نوتسنام سدسقلا صرع م
 هينا وكم كولن ءانمسأ ناسل 

 ةكمولملا
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 هملااضيأتافتلالاو هشرطنلا قس رخ اىعأ
 0 ةرشعةيداحلا'هلئاعلاّن ا ماداخ ركذام مصر اذا (انان)

 غوسي لهف ةسط ةلب دعب رباقملا فنص ىلعرش ؟لسسق نم تاراسمعو ران

 ىلوالا ةيلهاملاةّدم ىنعأ ةعدلاه ب رصملا ةلوداارباة هّنأب لوقنناانل

 نيح ىلع تعطقفا فك لاملا ةلوهجم ةسلقت ثداوح ضعب ا لع ضرعدق

 ماكس لت ح وأ ىت> اهريخاننلا لي لواه 21 تراها ا

 ”رلئاعلا دعي نم هب رصملا ةمكولملا تالئاعلل راب" ادوجو مدعنمدعب هملع

 -ىأو هللعلّوعن اَعن [ني روك ذملانبرمهالا”ىأىرت هابوةسداسلا

 دحأ حرب لدانلرمستيإ ن الاةياغلاثلاباوحلا هيلا بمنيلوقلا

 هنضاعاتقاكح مك ىتح هنأ ىلعزيهذملا

 تسمم اغلا و عل سلاسل يبرم لا تسشسسس ال. اعلاب ياعم

 ةرس اعلاو ءعس(ملاو

 راب“ !ىلعاهاروثعلا مدع نم 51 هذه ه.تفرعأم هانفلسأ امل عدق
 نمدلجب نآبانلقاذا ةيارغالف كلذ عمواهلاحة ةيقح ىلعلدتتاراعو

 ببي كلما نم لكءاعساب ةنونعملا ةيئاطلسلا تاناحللااهبدجو ىتلاروبقلا
 لامعا نم ىه مبباسقللا عم ةّدملاهذه ولم نمامهريغو ىتن كلملاو

 ثيح اقباس اهلمحرتملا ةيكولملا تالئاعلاهذه نمنيملوالانتلئاعلا

 ةعساتلا امو سفنم هدم وسنملا ةمكحومللاتالئاعلا نمامما

 تالئاعلا هل سلسيف امهحردأ نوتنام سدسقلاّنا ثم ةرشاعلاو



 ريا 2 1

 صضعلو تاومالا قانم نمتاناكحو صبمق ضعب ريواصتلا نمضىف

 رواصتلاكاتىف كلذ ٌدكساو ةاسملالاحىفاهملعاوناكىتل!لاوحالا

 ةلاح نم الوا هيلع رهظت تناك املدب ديد_> نافتو ثداح ع ون” رظنم

 ليثاقلا نمت اهلا نمريثك فدجوبامو ةدحاولا ةسفمكلا موزرو هباشنلا

 مسنملا مفلاو هحولاةرادّتساو ةماقلا ل ادّعا نم هيلع ىهاسءل.4لا

 اهلجأ ن مدلج دح و امم نقاسلا ةؤقو نيكحاملا :عسوفنالاةقدو

 رمعلا ادهرباةمنم هطاقتلاراصا مو عذقالومةب رصملا ناخدهقشالا

 تاسغرلا ل هأ هم بغربام دحول نثدملا نيتاهنفا دعا ذكوهلبقىذلاو

 ةعطق نم ةذكملا ةريسكلاهب رجلا حاولالا كإت نم ةعدةلاًداوملاءاننق ىف

 اضيآرفاو راد_ةماهمدحوب ىلا با ههحو هئش ىلع ةدحاو رج

 رصع دعب نمنمز ”ىأىلاتلأس ناف ةروك ذملاهب رمصملا هناخ هقششالاب

 اد_هىلع ةعدقلاةب رصملا راش ذاختا دّتماةسداسلا ةمكولملاءلئاعلا

 دمحم نيماع ةّدمنم ناهو كلذنءانل باو>ال هنأبانبحأ بولسالا
 عم ةراقس ةهج ةريقع صفتلاو ثححلا ةملعر ارسسا ىف داهتجالاةباغ

 امهو نيثوعم له

 يلئاعلا لبقاملو اهانغصو ان [ىتلا روبقلا ضعبّن امضي له (الوأ)

 يلئاعل اةّدم نع, راتلا :رخاتناهلعمم اهات ةسداسلا ةكحوملا

 تءاجىتلا ةمكولملا تالئاعلا تاقلعت نماهارنو ةروك ذملا ةسداسلا

 ةيلاثلالاسعأ ن.ءاهريتعت لغلب ةريشع ةيداحلا هلئاعلا دهعىلا اهب

 اذهذاهذه سفنم ةئيدمةريقمىف روبق ىلعاهتةلراعن مل ثسح ةريشع

 صأ



 ريكا غ4

 روظي هنافرك ذلافلاسلا نادم اريقكتحص مءدةلالاول ا كعوهام ىلوالا

 برقو ثودحلا ةحئار هنم مشيام تاناّكلاو شوعنلا نم هسفام ىلع

 هسف ةدوجوملا تاباكلا ىرتو ةعانصلاىف ىلوالا ةوادبلا نم دهعلا

 ةيثحولا لاكشالا اهب رثكي مسملاةزراب محا ةرشتنمةيفيلجوربهلاب
 ةيسانسريغ ءازحالا فدملا ةقئافةداقلارصق عم ةئحلا ةمضضاهلشاعتو

 ءاضعالا

 ةيفيلجوريولا َدباَكَلا روصو انيكمت اهئم ىلعأ ىهفةلاثلا ةقبطلا امو
 ديزأ اهبةرطسملالصالا تارابع فورح رظنمو انصح ريكحأ هذ

 نادمأ رص-ران [فرثكب ناكحام لدبتساو ةءارقلل لبهسأو افالم

 نم ةيئاشلا ةقبطلا رصءران*اىفدتساامب فوردلا غمطقتنمقياسلا

 بادتالا ىناثلا رصعلا اذهىف ترصتقاو تاماكلا كح رةقيرط

 تاذاالاتالسوتلا غمصو ةاجانملا ةمعدأ هفهجوتتن كن لو ةملاعلا

 لاثملك أوجيذوع أل جأو سس نأ ىعسملا ةيرصملاتادويعملادحأ

 ءانه ذكتسما ىق هللاقب ىرصمل حر ريقوه ةئاشلا ةقبطلاهذهرام ال
 انفرعع ىرام ار فلا ةمللعءانثآ ف تاونسسضعيذنم نم

 رولي دخل اهيفو.تيلداسلا ةبكرأملا نلئابعلا كول ةر صام ةنئا لل قبلا
 كلذ لق ناكو سي ريزو | ىعمسملا هب رصملا تادوبعملادحأ مسارات“ الاف

 ضعيف مهفمصَو ىلع ىوملادارفا ضعبل رعي ئد اوهدوحو ردي

 تاناكلاتارابعرصتلا اذهىف تلاطتساو لدعلا تعب ردان لاوحأ

 00 نم هفرهظو كلذ بقهملعت ناك اعران' الا ىلعةرطسملا

 تمتساو قياسلا نم فرط وهام تالسوتلاو ةمعدالا غيصو ةاجاسملا



 يا

 تاراظانملا ىلع نئَرملاريغل ةبسسنلاب لاثم نس اضيأ اهو ةسداسلا
 ةيئامزلا هني” سهىف دحاو لك ترتل ىنأتلا عملعلا لحأ هبل صوتت هب رئالا
 هب رصملا لود !ًكولمرومس.دةء مهتم بكرتملانيديدعلا لوألا عمجس نم

 رهظيامناسب ةروك ذل اثالثلاتالئاعل هذه: دع ىلع أم مع و ةعدقلا
 اهدترت نسح ىلع ٌةدعاسملا اهةهاقلا لاوحالا نماهتارامعو اهران" ىلع

 نزاا ةّئه ىهو اهرثكحأ ىلع َةتاع ةفص اهياعرهظ الوأ اهنأوشو

 ةشوأ سوح نع ةراسع دحاو لكش ىلعاهرباٌقم عسجو ةيدادحلاو
 مسومىف تمملابراكأ اهلا ىوأب ضرالارهاظ ىلع لكسشلا ةعب ره ةريغص
 ىتم تاعاق ةّدع اهلفسأىف ضرالا ىِعىف ةلزان ةرفح اهلب ىوملا ةرانز
 اذككو ادبأ اهدعب فنال ثمحي اهلعتقلغأ تملا ةثجاهيف تعدوتسا
 ىهروبقلا هذه ةيلحت ةيفيكو مومعلا هجو ىلعاهعنر ةيفيكت ناك
 سلو تاداَكَلا نمرثك ًاروصلا نما ىريفامي رقت ةدحاو ةريتو ىلعاضيأ
 ةدخملا رظانملا نم اهربواصترثك ًاامناو اتاطم: 3 ءانسصألاز وص نماهذ

 ةسعارزلالاعال تائه نماهسالو ةيداعلا هب رشبلاةامملا لاوحأ نم

 اب رثكبو ةيويثدلاال ةسنيدلا باستلالاو بقانملانمىفوتملل ناك انمو
 ءاصمأ ىلع "هلة لكشلا ةيواضسلا زيواربلاب ةطاسحما روصلا ذاخما

 اربع تلا ىشو) فوفلملا ساطرلا لكس ىلع ةموسرملا مهباقلأو لولملا

 (تاناخلا ةعدقلاةدرصملا ىئامعلا ىلع مالكلا ديشع مدقتاسفاهنع

 عانطصالا ةنككح :هرروص ةعانصابف ةرروك دملاروبقلاّناف:هلجل ابو

 انتعانصو تاقورذ ضعل ىلعمق وناههفرظنلاناعمابو عادلا ةقبقد

 تاقبط ثالث ىلعا منرتلا بجول
 ىلوالا ظ



 ري ١ + © ب

 مَدَقَمملا ىرانوت نعروثأ لارثالاب دراو وه نم تسلا تالئاعلا هذه كولم

 ةياغل هنأ اددرتالو ةمشفداصدال ادحاوالوق مسن كإذ نمو ركذلا

 بقاعتلا دوم ىلع ةعدقلا ةيرصملا لودلا ل كستناكة سداسلا لئاعلا

 ةريزج اضيأ ةريثكلا رامآلا هلئاعلا هذهلو هنع حراشوهام ابنم نكي
 ديعسْؤيشلاو سودسأ ةمحانو داسصلارصقو باكلا ةهجو نتنْئايا

 كلذ نمو ةراغملا ىداوو ناس ةئبدمو سفئم ةمدمو نمل ةيوازو

 لالشلانمةيرصملارابدلا عسج ىلعديلا اهل ناك هلئاعل ادهن طيني

 هلئاعلا هذ هران*آ "هل نمو كب رش ريغ نم ضسالا طسوتملا ركل اىلا

 وهودعبرت ذيام قالو هنازذ<ةظوفحلا

 رولا نمريقب تدجو ارطسنيس#س ىلع لّوشتت دب وتكمن (الثأ)

 هللاقي لحجر هسفنب هتاح ةصقابف صقي سودسأ ةمحانب ةفشكتسملا

 مدخ نأ دعب كدماع رصعلا كاذىف ةيرملافئاظولا بابرأ نم هنوا

 كمملا دهعيف تازاسالا نم عاوأةّدعب هتفظو ءادأىف زاتماو هنطو
 ثلان' كلمدهعىف اضيأ مدختسا (سورانأ كلملاوهو) ىلا كلملاو تن

 كلملاّن اة باور نمهاندروأ امفعضت ةفصعل اهذهَنا مث ارت هللاقي

 رخآ هحونم اهتمدافتسس هناالا ةنسةنامكلملارب رس ىلع ماك سولانأ
 ةيئامزلاممتادوجو بتاىهىفاهي نيدراولا ثالثلا ةمعارمفلا بدترتالب له
 ةه ةلودلا لاجر نم ل>ر ىلا دنت ةيوتكم ىرخأ ةفصع (انان)
 ارئانه كلملاو ىلاب كلملارصعيف ادوجومناكنا نعضتت .سودسأ

 نتروك ذملا نتفصعلا نم لك هلباقعو اركريشبل ىعسي عنارنوع :روو

 ل اعلا كولن نس ةلوام عير ناو قاد لات بح راتلا 22 رم

 2 مي 1



 ريك ١ ؛

 سارا لكس اصوصخ :امل ادق ىلع هناكةسضرّوصملا صخعشل | ىرت ثدحم

 100 1 عدم لع يبدا ةةيقجلا رومي ان ديدم
 لها هوحو ضع ىف الادهاشام ريال ةلصالا ةلاحلا ىلعة قيقا يف
 000 لالا | عال ةقدورم ةيرصل ايلاكالا هيرصملاىرقلا

 قيغربنم ةسبكمه ةفيضخ الط ةقبط نم هيلعاجاصوصخرظنلا بذي
 اذهنمهتعنصعيدبرّودملا اهب لك 1قفاملا نمىرخأ ةقيطاملعقدقد

 عيدبلالاثقلا

 دوسالاو ىدرولاناوصل ارح نم ةعنطصم "دل هج تس اوةدع (اسيماخا*

 ىادا اذدح سفنامضعيو ةعبارلا ةبك ولملا ”هلثاعلا لوم ضعبل ضعي

 لسقن هىهو حراس انم ةعيرالا هبناوح ةغورفملا شوقنلا نمهيلعام

 باونأ تاهجو ىلع عسوأ مسرب ةغورفملا ةسفنلا شوةنلا نم دجولام

 ىلع ه بنت نا ىقين ف هلهلبابو رصعل كلذ لاع ا نم ىِهَلا ةريبكلا تاراسمعلا
 انمديح وبشسجج اًد- ةريثكح ةساشلناو ةعبارلانيتلئاعلاراب' انا

 ةأشنملادب ركل دا سر ودا ناخهقشالاف

 اهلثمو لوطلا نمراتمأ هنالثوأ نب يارا رابع اورج ةعطق نم

 فانئصالا ةعْونسملا "هللا مانصالاو لشاقلا 0

 6 داسلا سكول ا اعلا قلع ا )

 نمضففو ُكولم ةعب رأوه ةرادس ةفصت تلئاعل اهذه كولم نمدراولا

 0000 ا دل زارا نوكعم ةتسنون ام سسقا الو دج

 نمواك2 مدعي رآو ةعشتنوّدن امل و دوام“ نيثالثو همس سد:سمّءاملا

 ولم



 ريكا 2 دي

 وفوخ كاملا دهعنم ةعبمرخلا نمةعطق ىلع تدجو ةءانتكح (انان')

 لكابهلا حالك ملا اذهاها دها اءادهعاونأ نعضتن لوالا مرهلا بحاص
 نمو ساحضلاو يهذلاو رحخلا نمةعونصم مانصأ نءةرامعىهو هرصعفف

 ناك املسغن حذومنااضيأ ىهىتلا ةَقشعلا هباَكَلاهذهو بشلاو لبفلا

 ةمسرلا تاجابيدلا غمصو ةيرثالا تادابعلاروصنمرصعلا كاذ ىف ابراج

 هيلءانلدام لم ىلعةعدتلاّة ب رصملا ةغللاو تاناكَلا ةسضمكل ةمسنلاءانلدت

 اكول ةياقنإرمتاهمو رع رست ني بسلا سك تل

 ”ةعبارلا ةمكولملا”ةلثاعلاةدم ىدامم ىف يدقلا ىرصملان دم ااهيلا لصودق

 ةلهاجلا ةّدمىأ ةعدقلا ةلودلا ددمران [نم اهادعام بستن اهملاو

 اههترتاندرا اذا عونا ىلوالاد ب رصخلا

 ركدديلخل تاعةزيملا مارهاب اهلعروثعلاراصةريبكر خل !نمةحول (اثلان')

 ةصاخلاةرئادلا ةدمعق ةفيظو» تفطّو دق تناك إلا تدب لهأ نمة أ سها

 تر تالي ع تالا دراؤلاوهو) ارفس كلملارادب

 ربك أ ةمنىهىفةّدم تماق أن أدعب (نانوملادنعني رفك كلملافو :رعملاو

 دراولاوهو) ىناثلا ورفنسا كالملا نم لك باريس رح ءاسنلا صاوخم

 كلملابىعسملاوهو) وفوخنامماو (سي روس ماينوتنن ام سيسقلا لود
 اًقيطةروك دملاةيرخاًحوللا نمو (نوّسناملو دبى لالا سفوس

 ني روكحذلااةئالثل لولا نملك ةبترع مضت ةراقس ةفصح صنامل

 كولملا نممهادع نملة يسنلادىنامزلا دوحولا ىف

 ةعانصلاّنظأامو انتءلعءانثا فاضي هيانرفظ بشخلا نم لاثمت (اعبار)

 اهتروصوه ىّتلا تاذلا لصأب اههسشهنم ىلعأب تدمس ةعدقلااةب رصملا



 ريك < 5 ١

 "يلئاعلاكوامران* !ندوهامتو ةزيحلا مارهامارهالا فص نم ةعبازلا

 ةهحجدت و اماصوصخ ىرخأ تاه < كا ذريغنم اضي ا دجولام ةماسلا
 آر نك اذ لع :: وقل ةلدالاو ةرحاطلا تاما نو ريصو

 لازال كلا ةرخافلا ارباقملا ةسلاعلا نّدَقلا ةجرد نم نتلئاعلا 0

 "مذ و ةراقسةهجو مارهالا ةهحابلعح رتل وعرب نوءامسلا

 يبافورعملا لئاهل | لاثعلاراوح ةريخال ا ةدملا ىفهانفشكحت. اامئاذا

 نم هعج”ىنيملاميدّقلا لكمهلا نم ةزيملا مارهالرو احن ارركحالالوهلا

 رظنهلدحو ملا ذهانرمصعةي اغادير فرث ا وهو ناوصلار حو ضيالا ماخرلا

 نا ري غانملا لصيمل ىذلا درملالاثملاو دحوالاحذومتالاوه هنأامل

 ةرئكجماارام* ًالادادعت“ّيبو ةيطعلا هب رمدملا ةيرثالا تاراعملا ّنف

 دحو مدرسة سمان او ةدارلا نيلئاعلل ةنوسنملاةريزغلا تاراملاو

 010 الواب واذا هاتف سنالاب ا الا لظع أ نماضب امس
 هاندأ

 اذهةرهشت سلوىناشلا مرهلاهلاعا نم ىذلا نب رفك كلملا لان (القأ)

 رثك ًارهعلا نمهلراصث مح نمةغلبلا مدقلاةَّدم نم هلراصامل طتف لاثقلا

 بلاك ىف هل صافت غارفا نسح نم هّتعنص هملعت لقث ا ىلل ب انرقنيتس نم

 روثعلار دن. اضي اء ازملاهذهلارظن هناف هّتئه لاج و هعس# ةعس عما دج عيد

 ةيرصملانونفلا ةحردهملع تناك ام ىلعةدخاولا ةلالدل ا ”لديو هو ولم ىلع

 هب ولا ةنهربلا نهرببو دح أ باسح ىف كااذ نك ] ثمح نم ةذملا كلت:ىف

 ةنسفال 1 ةةسةّدم لبق نماوناكن د رمصملا ّنفلا با رأن ا لعةمعفملا

 ةداءزلاهعمنوج تحال ةعانصلا ناقنا نم ةملاعةستمىف
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 تفشكت-اؤرصعلاكاذ ىف ةسموهلافئاظ ولا بابرأنامعأ نم تناكو

 رصقن تعضوو ان ارفرابددىلاتاةئف مارهالا راو ةنسنيغير أ ذم نم

 راو< لاش هنضد-ؤربق مث سيدرا ة لب دمع هرول رصقن فورعملا مهتم التم
 ىلعقباسسللا كاهل ني رصاعملا نيب رصملاءامدق نم لج را ام_هالكم ارهالا

 هلحقندقو نادما لحرلا كاذ ىعس ةنئلانلا ةهلثاعلا لولم نم كإهرخآ

 ابروالادالب نمايسوربلا ةكلمم ىمركن لرب شن ده ىلا هركذ مَّدَعَتملا شومسل

 ةهحاندننعن ألا ارفملا ةءل ءاوطمو ىف راما لالتلا تناكحااذاو

 ىركت ناك ى تلا ةعدقلا سنت هن دمران* [َنطناكعقاولا ف ىه سودسأ

 د4 نأوتبالاننالومأملات ةئاثلاو ىلوالا نلئاعل لوامدهعىفةكلاملا

 14 ةامربغت الئاعلاهذهل ارا [ليقتسملا وأن آلا

 6 و زعبارل ريشي وامل رمل اعلا قلعس 9

 نود ام سسةلاوه ةدملا هذه ولم سترتىفاضي انا لملد مظعأ ناك ىذا

 عنروكصحلملا”ىلهالاخرؤملا صن قفتااهيفو كاذك ةراقس ةفصت عم

 نا ةهادنلاقدرطد ىرثمح اًدجاسي رق اهافتا اهتع "ىلا ةفصعأا

 قنو قع لاا ةضقتلا هذه دقت انوذابتغ نموةلاككالدحاو اها
 خحرؤملاتاناوز ةحدضعياعةعدتلاةْ ب رصملار اب“ الانا لاب قطن ةداهش

 رضعوأ ةعدقلا ةلودااةّدم كولع قلع امهلودحب ةدروأامو نوشام

 عنج رهشأ ىهةّدملاهذغران“ [تناكحا مه رورلوالا هب رصما ةملهاحلا

 رتغاهتفانرك ذدقو اهرثك اون زمضملا رادلانةدوجوملا تارامتل اورام“ الا

 ة.كولملا ةلئاغلاران“ | ندنافدخ أ ىلع الاه نهأ تلا مارهال اداة



 ياخ
 لوشنفكاذ ف عرشنلو عقاوملا لجأ نمرصصم

 ( ىو الا ثالثلا تس الث اعلاب قلعت )
 وظهىلوالا ثالثلاتالئاعلاهذهزعر ران ءامحا ىف ربكسصالا ان دش هناك

 اههفهرباستىتلاةّدملا دعاس ادا ةببسشلا نءولخالوهو نودنام سسقللا

 سداقملاهتفعسأ نكلو هل<*ىفهانرك ذاك ل قعلا ٌدح نع حيرخع ا دعاس انع

 لذه تناكلصخانو هّتيداةعاَت ّوَمُف تءاح محور اقل ةفيقشبةدعامملا

 اهفدخ و وال ةرورضلان ناك كولملا نم به ىلعالا هل 5سم تسل ةفصصلا
 نمناكلم طقفاهفروك ذملاو نون ام لو د< نيدراولا كولملاءاعس ار يئاس

 اذهىو ةثلاثلا نم ةمئامثو ةمئاثلا نم ةّمسو ىو ال اةمكولملا"هلئاعلا ولم

 ةيوارااوهن وسام ريل اذا نع نإل ةعنس ألا افكلا نم كا اردقلا

 نم مز نأانلغوسي هسلءدانتسالابو ةعدقلا ب رصملا+ راوتلا ةقثلا

 ةققل ا ىفتناك ةروك ذملاثالثلاتالئاعلاهذهةّدمَّنأِب ادعاصنن الا

 ارصاعماهضعي نكح هلا نشوة دعما ةيرصدملا ل راوتلا نعذ نم

 هذهولل ةمستتملا تاراسعلاو ران“ الا نمانملا لصوامواّقاط دضعبلا

 لالخ نماثعلا تاب دق وادح ةقسعتناكنا و للوالاث الثلاث الثاعلا

 مرهلا وهلسقاك اهمدقاود راثكى هذ ةديدملاددملاو ةديدعلاراصعالا

 نم عنارلا كإملالاعا نمناكص الاةيوةراقسةهحدو>وملا حّردملا
 هعضوم فلز ىذلا سومو ةكلملاربقهمابو .ىلوالا ةمكولملاةهلئاعلا

 ةراخخ ةققن نال اب رادلا صعفتلاو ثلا ةسلعءانثاىفهماعانرثعدقو

 انس ةايسملا هب رصملا ”هلئاعلل هن زعملا ةئؤلفلا لمشاقلا مود

 تناكحو



 ري ١5

 ىائلاناي رقاهلعمالكلادوعنسو اهلسقنمّىتلا
 اهلعروثعلاراصو تلا ةعدقلاه ب رصملاتارامتلاورام* الاربشأ ىهدهذه

 كلذنمقاعّترامامأو .ةيموع ةدئاف هب رصملار ادلع ران هنمدسفتسامم

 برت ىلع ةدحاو دعي ةدحاو اهدرستسف ةمكولمهلئاع”لك صوسخم

 تارامعلاوران“ الا نم اهصوصخب قلعتي ام ناس عم نوّسنام سسقلا
 اهيلعروثعلا لصح ىتلا ةيلصالا

 ديدج َنؤوهرصملاوحأ ةفرعم َنْفّْنا لوقن كلذ ضّرعتلا لبقامناو
 هب رصملارابدلا عب راتفيلأ ريتال ثمحي ثودخلا نما دج دهعلا بيرق

 ريغنمهفريسلا كمال هنا نعأن ادلبلا بلغأ نم اهريغ#راوتك

 بتاكع سيال لبتهلي وطةّدع لبق نم ةقورطمةذاج قي رط ىف رئاسلاكتاغتلا
 ضرعيامةرظنلا نعيو تاظعلا ارث ىلعهملاوح تفلت نأ الار صم حران

 نم هّقب رط ىلع هدحام لواشو تاوطخلاوتافوال اددع ىلعهنلا

 عمجو قيقحل اةيامنو قيقدتلاةياغباهيفرظملو تاراشالاو تامالعلا

 عئاصلا لعفباك ةقزقملا اهازجأ ل مشل, و ةقرفملا ٌداوملا نمهب رفظام

 حالصا هتقاذح طب ا ةديدمةّدم نم ءازحالا قّرفتم عاتمةذامىفقذاحلا

 ءانثأبانن أى ةءارغالفرّرقت كالا ناك ا ذاو ةنيدخا ةروصال هتداعاو نش

 ضرعتنو دوصةملا ضرغلا نعلدعندق املا اذه ىفاهب أ: سلا دئاوفلا

 بحتلا ئشالورومالا ف سافس نمرخ ا ما_ةمفرهظت ةقدقدءامش ارك ذا

 ضعبىف هعماناجو عضاوملا ضعيف ىراقلا ىلع لوقلاانلطأ اذاانم

 هلعانشإم ةقيشح ه في رعتدصقي هانعلطأف ناسلا نادسمب نامحالا

 ميراتلرظنلابىهالا سنو عقاولا ىف ىه لم صافت ىلع ن اهربلا نمانساسأ
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 نبا ثم نم هتامح ةّدمىف ةريسلا نسحأ نم ةرخ الارادىف ةّدعملا ةرفاولا
 ةفصعلا ىف ىرتف كولملا نم رامخالا ةفئاط ةسلاع ىفهلنذؤي نأ ةناندلا

 كولملا ساي ىفلخادا |ةمهىلعاذه ىرائوو سسقلاةروص ةروك ذملا

 تدحو ىتلاروصلا نيعمهاكلمنيسجو نامعيروص ىهو بدالا عمملاعلا

 نيتفصعلا نأشىف انركذاكممياضتالبجوملاامىردنالةّتباسلا فئاكعلا
 مهرغنودةلولملاءالؤهروصر اثر ال بحوملاام ىرتلهابو البقزءتروكذملا

 هجو ىلع هللا هذهل فقول مادام هنا وهف صوصخلا اذهىنهارتامامأ

 ةجرد اهلا بس نأ ىضتقنال اضيأءذهةراقسةفصعتاف مح ليوأت
 بحق كلذ عمو طقفاهلسق نموهامماهريغل ةبنلادالاة ب وقل اهي دنسسلا

 ةيرصملا هناخهقشالا,ةظوفحملا ةراقس ةفصص ّنأب انه حّرصن نأ انملع

 هوجو نمركتتالانا ضاهادعام ىلعاهل قالو

 ىبنو همم دخان لملد لوأ هباناّناو مولعم اهل تا ثمح ن0 كر

 ةيرصملا +راوتلا سترتس سأتلوأ هملع

 ”ءللسرخ ىلا لالا لملدلا اذهنيباعذاهيدجوب هنا ثمح نم (اينانأ)

 نعءاهضعي دعيلا ىلعةعوضوم ىرخأ اد امبير ووصملا نيد رصملا كولملا

 ىيراثلا طلنا عوج ىلعنامسرلا ىلا اهء.لصوت اههف:هلاختم تاناخ ىف ضعد

 اذ هنمىتلاىرخالاراب* الارئاح ىف دج ل طبضلا نم ةباغىلا ”ىلكلا

 ةنماثلا "هلئاعلا ءاروامف ةفصعلا هذهباصددحوب هناءااذ نق لسقلا

 ةعدق تالثاع تسةرشعةيداخلاهلثاعلاو ةرشع ةبناثلا هلئاعلاو ةرمشع

 نمكلد نكملو نوسام لودحب ةروك ذم ىهام ةاقوتسم اهيلعانر مع

 دان' الارئاسف اهلريظنال هذه ةراقس ةغصع نأ قش كلذ نمو ل اومألملا

 ىلا
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 ةعدقلا ةيرصملا ةمكجوللا تالئاعلا مدقأ  وامروصت ست ةّدعم

 ىتلاةيرمصملازان* الاو تارامعلا نم ةرتفلاو غارفلا ةدماهيدةسي وأ

 اهيلا انرشأ ىتلا) ةريشع ةيداحلا :هلئاعلاو ةسداسلا هلثاعلا نيبابمف تدجو

 عضتا دقف تلعام ىلع لاا ناك اذاو (مّدَعَتاهفرصم خيران ةصالخف

 ةيقحسملا ياو هيوقلا تادنسلا نم نكن لهذه سو دس أ ةفصعّنأ

 ةظوفحلا ةيئاطلسلا ىدربلا ةفيصتك معلا ف ساسأ وق اهلعىبش.ىتلا

 رضم! لاوحأ ةقرعم ّنف اشم لو لف مذ ةان تناكول ووو ةئردع

 ةّدامفف اهبلع لّوعو ىواسنرفلا نو.لويماش لضافلا ملاعلا امل ادنتسأ

 سومسل فاؤملاكاذدغب اهلع و ةرشعةئماشلا لئاعلا ولم سرت

 اهبنن 0 6-0 كلولملا ةفئاط نم ةينامزلا هتلزنمفدحأ لكح ليزتت

 مران ىف نون ام سسقللاهدرو أب مهليافو مهبلي نمو تازانوزوأو

 طبنتسام هبات كلذ نكن كلو ةريشع ةئئاثلا :ءائاعلا لولم نمرصم

 ىرخأ ةدئا مظعاننظ بسح ىلعاهفلوماع سلو اهم

 رصملاوحأ ةفرعم ّنفّداوم ىف هيدنس ىلعأو دجورثأس فنأ (اعبام)

 ثحلا ةساعءانثأ ىف هءانرفظامةضراعمالو ةهشريغ نموه دشرتسا

 انذحو : ا ةمحاش ةمعدقلا تارامعلاوران' الا نعصعفتلاو

 را شرعت تيد ع اود قالوس هب رصملا هناخدقش الأ

 كلما رضع لغأ نم فزانو الان ةقيبقلا ةيرمجملا ةللدلا«اسنل راس
 اهلمق هانفصو 6 لصالا ةمكولم ةفمدعلا هذهت سلف ىناثلا سدسمر

 امم ناك هنا كلذو ةعدقلاة ب رصملا ةشردلا دئاشعلا تاَقلعتم نم ىهاغاو

 تاريملاو باوثلا نمضنِمّنأ مهاد لوصأ نيب رصملاءامدق هدقتعَ
200 

 د



 ريك ١١7

 لصحت مل ةدئأت ماقملا كا ذ ىفاهنمان دف .او ةرمشعةثلانل "هلئاعلا كومه

 اهريغ نم اهملع

 ةيرصملا راندلا لاوحأب ةفرعملالهأ فرعيف فورعملارثالا (اكلان')

 صعب دحو مسر ةروص نعاضيأ ةراعوهو سود. أ ةفصص هانعماع

 اهلقن هب فورعموه ىذلا مسالا ند مهشباك سودسأ ةلدعناطنملا

 هردنول ةمدع ةيزيلكتالا تانرغتسملاو فهلا َةئازْح ناالا “دووم

 قاتلا زمر كلما ةئه رب وصت ىلع لمت زرلكن الا هل ود ا

 ركذااةقباسلا دودحلا ةعاقىف ام هفالسأ نم ةعامل تادرقلاب برع

 ةيرصملار اب" الا نمةدوهعم اراب“ الارئاسربش أ تاكتاو ثلاشلارثالا اذهو

 تاناخناّنأكاذناسو اهلعوهىتلاةرهشللاه اتحتسااهلقأ هنكل ةعدقلا

 ةدعملاةناناريغ ةناخن يسع لصالا ىفتناكك ملا روص عض هول هسقةدعملا ْ

 نيرمثعوانامث اميفةرّركم ىهىتلا ةغسصا اهذ هلى شنملا كلا ا ةروص عضول

 انركحذامو فالتالا اهضعب ىرتعا طقفةناخنوثالثالا اهف قم هرم

 ىلع هذه 0 ةفصك لمشت البقةروك ذملا دودحلا ةعاف صوصخب

 تايرقلاب ِبََمَتبل مهراتخا اهأشنأ ىذلا كلا فالسأ نم ةمذرشروص

 ىو كاذك اهيلع فقل بام_ال نيقبا سلا كولا عمج نيب نم مهلا

 َناف لعلا لهأ دنع اهباع داقعالا مدعلرخ !عاداذهو اهالع أ نم ةصقان

 ةياثلا ةهلئاعلاوهةرشع ةنماثلا ة.كموملاا"ءلئاعلا دعب نماهفد راولا

 ةريسع عيرالا تاناخلاا هج هجو ”ىأب ىرعش تملامف لصاريغ نم ةرشع

 تناك لهو ةرشعةيناشلا هلئاعلا ءاروامذ ةفمدعل هذه. ةدوجوملا ةلوهجلا
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 قل
 دانتسالار دن نمو اهيلعدمعيالو اهبعفتنبال تصصأو ىلوالااهتروصل
 رصملاوحأ ةفرعم ّنفىفةفلؤملابتكلاىف اهلا

 هللا ىواسنرفلجر كنركحلا لكه نمهلةنرخأ سفن ثأ (اينان)

 ةلود ىمرك سيرا ةنيدمع ةيئاطلسلا بتكلا دنا ىلا هادعأو سدرب

 بناوج ىلع شوقنم ةريغص ةواخ ةروص نع ةرابع وهو سيسنرفلا
 نتسودحاو روصل ناب رقلا برق ثلاثلا سوي كلملاةروصاماطمح

 نعضىف نورّومملا كولملا نكي لو دودحلا ةعاقب ىعستو هفالسأ نماكلم

 امنالي عاطقن اريغنم دوهعملا لسلستلالودإ | بدترتدومع ىلع ثالا اذه

 رامخأ نم ثلاثلا سقو كلملامهختا هنأرهظيتهإبلق ةمذرش مه

 ثعاملا ناك اذام تلق ناف مارتحالا نمهملع بح ام مهل ىدسل هدادجأ

 لوو أن مرظنلا هنا انلقنيفلاسلا كلولملا نم مهرب غنودءالؤه ب اضتا ىلع

 ىهامنا ةروك ذملا دودحلا ةعاقب ةشوقنملا رواصتلاّن أ ارلارهظي هلهو

 تايسالروصملا مهراتخا نيذلا نيب رصملا لولملا تادومق لكمرصنخ

 اددم طّسأ ةراتو اهماقب "هلئاع لولم تدثأ ةران' هنافانل ةمول_عمرغ

 امنا هلعلو نامزالا ف مهدوجو بنتا م بسح ىلع مهرب لو ”هلمطتتسم

 ةفرخزلا ناتتاو ةيريوصتلا ةيلحلا ظلم دول ههعضو بترتفرظن

 ىلع اضيأ ةرمسلاتايجوم نمو نامزالا بترتلتفتلي لف طقف ةبععرا

 نم امسارشعانثا هنمةفففلتلا ”هلئاغ كل ذكمارتعا نآس مغنلارثالا اذه
 ةحرد تلزن كاذبو ءاجأ اهف دجوبلو اهعضاوم هضدجو ول

 ندم هيةردج تناكح امم هذه دودملا ةعاقب ةعدو5 ار واصتلا

 قيقحتل اهب انييدتها دقف كلذ عمو لوالا اهلاح ىلغ ترقب ول رابتعالا
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 دقو ورد دملاب ٌوعدملارصعربككمالا سنرفلا ةلودسولصنق

 اهلاح ىلع ةمقان تناكو لذ اهلفسأ نم ةعطق ىلع عامضلادب تلوتسا

 00001 أ ل اولا ةفرس نقل ةييسسلا عصا اهله تناك
 ةالوو لولا عبج ءامسأ ناس ةعاق ىلعىوتحتامنأ امل رخّدي رثآ لضفأو

 راصعالا ذنم نم ةيرصملا راددلاب كاملا رب رس ىلع اوسلج نيذاارومالا
 ةيلوالا تافاركنال سقن م مهدوحو ةروصنمثاوناك ءاوسادح ةيلاخلا

 مدعل هلع فق[ همت ا نام زالا نمدهعىلاةراتلاددملا ف اواكوأ

 سدسر كلا دهعنماهرب رك راتو ةروك ذملا ةفصعاارخ ايرفظلا

 راددلا خر ران' نم راصعالا جم أ ىف ىنعأ سيرتسوزيس فورعملاىناشلا

 ىدحاو ةسسرلا طورمل ةمفوتسملا داوملا نم تناك كلذلف ةيرصملا

 00 لل رتلشت حو ةيدانتعالا ةزق بابا ةعماخلا تادونشلا
 تانثا ةمكولم ةلئاع لك لفسأ و همكح ةّدم ناس همامأو كل

 'رل_لج تناككلذلف كاملاريرس ىلع :هلئاعلا كلت اهتماك أ ىتلا ةدملا عوج
 ةيرصملارابدلا عررات نم ةمهم لئاسم ققحت ىلءاه.ناعّتسي ةدئافلا

 مهنم لمه ناكو اه وفثكشسانيذا نيب رصملا نيحالفلا لامهال نكل و

 فلثلا ةناع اهوروأ ثمح اروالادالبل اهولسرأ نيذاانوبوانوروالا

 غلمت اذج ةقيقد ءاسأ ىلا ديل دي نماهلوانتىف سارتحالا مدعب اهوق صو

 ةفورعملا ةقشعلا ةفيصصلا هذه نا ثمحب ةعطق نيعيرأو انو ةنام

 ةنئاكلا ةئاطلسلا ىدربلا ةفصعب رصملاوحأب ةفرعملا باررأ فرعفف

 ازيك لعلا لهال ةمسنلاب تناكل اهلاح ىلع تشب وللا ون رو ةئدع

 اهنمركحالاىف اهتداعا هعم نكعال اًدح ميقسلاحىلات راصدقدفت,ال

 اهتروسصل



 ريك ١ © © دب

 ةرثكم اران' ااهلّنافةيرصملارادلا فالذي رابخالادّرثو هاه رات

 تر فى ن ادوهلادالبو ةيوبلا لي قنا دال دسك اراغر
 ايروالا لهأ ةنسزيسج ذنم نمهنانقاب ىتعاامكلذا سضنو ماكل ارب نم

 دحاوتلاااوضعو ةرثاكتملا ةَقشعلا فرطلاو ةرفاولاةَجدقلا فدل ا نم

 ةدوحوملا تابرغتسملاو فمتلا نئازخو تاناخ قش الاب هظفح ىلع

 راب“ الانا اهسالو ةريمدلا ردانبلا رثكأو ةريمكلا ندملا يلغا»

 ابنه دعت ىلا قال اوس ةنئاكلا 6 رسل ا هن رصملا ةعدقلا

 لضفأي صم ويدخ انشا ل بعمسا انني دنف اةرضح مراكم نم مولعلا دمج

 داوملا سفنأ نم راتلا ة,تكلوها ماضي ا هملعت روتحاام عم دنالعلا

 دئاوفلا لجأو

 ه.نوكرأم لصفلا اذه عدو نأ اندرأ ركذال الا ناكح ثرحو
 عيراتلة ينل هتورامو ران“ الاهذهنمرهتشااملاح ةقمّةح في رعت

 صوص تاعيضو ضعدالو أ رثذدنو رامخالا نمتارامعلا هذهرمصم

 قنقنمث رصم عب ران مومعب ةَلعَملا ةَمدَقلا هب رصملاتارامعلاو ان لإ

 انلدمف صوصلل ادن رصملا ةمكولملا تالئاعلا ضع ص امرث أ كلذ نم
 ا اهدوجو ةقيقحال تشو اهلع

 ةيرصملا رادلا غش ران مومعيةَةلعتملا ةملصالاتارامعلاو ران“ الااُمأَف

 هده ىيذ

 هنم عئامصت ناك ىذلا تاينلا وهو) ىدربلا قرو نم ةفصت (القأ)

 فعتلا ةنازخ ةظوفحم (ن الا دغاكلاك نين رصملاءامدقدنعْدباَكَلا قرو

 اهيلا اهعابدق ناكاملاطيالا ةكلمع واي رون ةئيدعب ةنئاكلا تانرغتسملاو



 ريط 2 ١١

 ىلع ةبقرمثلا يلقب ناس ةئردمف ةر وك ذملاةريشعةكلاَشلا لئاعلا ولم

 كولم نأ ىلع اناهرب طقفراتمالا نم فال ؟رضعس انعم ةمحان نمبرقلا

 ةروك ذملا ران الا هذه ٍباعصأو لمشاقلا كإ:بارأ مه نيذلا ةسطةلود ٠

 انه كل هانعضوأ اهو رصم نم ةي رجلا يلاقالا ىلعاشي أةيالولا مهل ناك

 ةدحاو ةّدمىف ةيرصملا ةيكولملا تالئاعلا دّدعَب لوقلا ةقيرطَنألعت

 نوّس ام سوسقلا لودجّناب لوقنالف اذ عمو ةلدالا نمريثكب ةضوقنم

 دادعالا نمرثكص ىعءالت كم ناك اعلي معلا نمةحرد لع

 نم هب دجوب دي الام حالصاو تامثالاو وحلا اهل ىضتقملا ةمامصفتلا

 "10 الار تدحالا ددعتأب لوقناماو تاب'رللا ضعي فاطللا
 ةيكحولملا تالئاعلا ددع غل وه هنأ ىلع نوشنام سيسقلا لود

 خرا وتلا تالعم ىف تلوجست ىتلا كولا لسالسددعععقا ولاىف اوه هب رصملا

 لودلا بابر ا ورمصع نوملصالا ُكولملا مه ملأ هو ىلعةممسرلا هب رمصملا

 . نوديردنكسالا لبق ةنوعرفلا ةكلمملاريرس ىلع نوبقاعتملانومقسشملا

 ةيلصالالودلادوع نع ةجراخ اهلالخ ىف :رخآىتاوطل اودةملعت

 (ىلاار سما )
 هررد» -. 2 2. ِ

 ئرفلا < مصمم ا تسنس | را. اورام ال ان قاعس مذ

 اهقثوأو ادانتسا نادلبلا رئاس خخ راو ىوقأوهرصم خيرات نا ملعا

 نهاريلاو ةيوتلا ةلدالا نمرفاو ددعةداهش ىلعهذلأ:ءانتبال اداقعا
 قيم ثمح راطقالا نم اهريغلرست امترثك أ ةملصأ ةَقسشح ىعىتلا

 ١ اهنيران



 ريض اا د

 نلئاع نأ ىلع ةدحاو ةّرمولو ”لديام ىلع ةيرئالا ةشالاو ةبرصملا

 0 اهطعب تلسلست اهلاهجوب نوّسناملودحي ةدراؤلا تالئاعلا نم

 نترضاعتمةدحاو ةدم فو نيتعةجتانناك هيرصملا ةكلهلار برس ىلع ضعد

 نيقذاحلا ءاذعلا ضعب عاد او نيعرتخما ضعب عارتخ ا نم كلذَّنَأ ىرنلب

 َنأ ىلع ةلادلا تارامعلاو راث الا تاذ نم ةطبنتسملا ةلدالا ضقت تح

 ةيلصالا تالئاعلا دوعن ع اجرا ناك هنا ىلع نير ْؤملاروهجب عجأام

 0 كاذارر دو كاذك عقاولا ف نكي ذي رصملا ةيكولملا تالئاعلا نم

 ةسماخلا ةمكولملا :هلئاعلاَن أب ةضراتلا بهاذملالهأرثك الاك لالا

 هلا ةدداملا ةلئاعلا تناك نأ تقو نيتننلبا ةريزح مكحت تنك

 لكل نوك نأ ةرورضلاب حزرل كاد مصاذاو سدفنم ةردعك ارب رمس ىلع

 مدع كلذ ىضتقاو اهب ةصوصخم ضارأ ةرئاد نيتنثالا نمةمكولمهلئاع

 ىرخالا هكولمملا ضرالا ىلع امهادح ال ىزءنامتارامعو ران ادوحو

 . رفحلا ةطساو صعفتلاو ثحملا نمدان رجأا ب هنالالاو سكححعلابو

 ةسماخلا ةمك ولملا هلثاعلار ا“ !نماندحو ة :ريخ ال اةدملا ىفان دب نع ىراخلا

 كلذ نم اندجو اك ةراقس ةمحانىف ( نيتنفليا ةريزح ةَرَمَتسملا ىهو)

 ولم ىهو) ةسداسلا :هلئاعلا ران“ نم انرثعو اهسفن نتنفلب ا ةربزحفف

 لّوعدقىبلاُْلا اعم نشنفلبا ةربرحو ةراقس ةمحان ىف ( سفنم ةئيدم

 ةرمشع ةعدارلا ةمكولملا :هلئاعلاَنأ ىلع نب روك ملا ههاذملا لهأ رثكأ

 املاو (ةضولملا يلقاءاضم ةمحان) سر وسكا ةئيدم نم اهلصأ ناك

 (انقميلقان) ةسسطةن دم نماهلصأّن او ةرشع ةثلاثلا ةرصاعم تناحح

 اهبانرفظىتلا:هلئاهلا لشاقلا فىرتالأ كاذدض ةعصخمرا* الان عم



1 
 سان مدع اضن !كاملار رس ىلعةسسلاةروك ملا نورمُتعلاو ةداحلا

 لولملامهو نب ةشعلاوةشلاثلا ةمكمومملا ءلئاعلادعب وأ لمقكاذكو

 نيدوجوماوناك نيذلا نلقتسملا ئاوطلا ل وام نمهلئاععلا كتل نورصاعملا

 نأ ىضتقيو كان ىحامفالتخ ا ىلعةمنامثوأ ةعيسرصعلاكاذ ف
 سسقلا اهدر وأ قلاةسك ولملاتالئاعلا "هل ءاسةلا ةموهتالئاع 8

 ةفئاط ةعتنا ىضتقياضيأو اهطقسادقوه نك, ملاذا هلودح ىف نوّسنام

 نلئاعلا نيبامن ات هن اوكنو "لقال ةمكولم هلئاعر مشع ئئالا كولملا

 ةسط هدم ولم كركحو ني رشعلاو ةسداسلاو نب رشعلاو ةسماخلا

 دقفذتحو ةرشع ةعباسسلا دعب مست صن وكنت ةاعرلا وامل نورمص عملا

 اهلعتمكح ةكولم تالئاعةدعنامزلا يدقىفاهفدحو رصمنأت
 كولملا هل لسى نوسام سسقلا اهنمدنا دحاو نمز ىفةدحاو َةّرم

 كواملاو نوبلصال الود ل_هأ مما ىرناكحوهتلا تالئاعلاهلو د

 ”هلئاعنيثالثو ىدسح | ىلعرصت هب ناك الذالا وقاسلاطقساو نوششملا

 سسقلا نا ضرذ ىلعو نّدسلاة اغا تغاباعرليردنكسالا 0

 00 1 فار رج فكم هجولا اذه لع هتف رشإ-)توتنام
 راصتخالا «مفيظو تناكو هد عن نماو أن يذلا هك راتل نب رصتخما نم

 نودتهي و هينود ثرتسي هاك لص مهدسو راصتقالا ضقت ,تححصمو

 هلا تافتلالا مدع بجامم هيلع داقعالا بوصت_سامْزي م نام

 دوجو لولا بهدم ضقانت ةلدالا عبمذ انركح امم الا ناك اذاو

 نو ام رسسقلااهدروأ ىتلا تالئاعلادوع نعةجراخ ةمكولم تالئاع

 راب“ الانم انرفظاذاالا هسلعانتد.ةعدةعنالو هيلوةنالزحنو هلودحب

2 



 يا

 طيسطنم عئام عئماو اًدج مقسم رصملا ةريسلا ىفامنامزا ىلا ثداوملا

 عباتولا عب ران َّنغب ةبانعمهل نكي مهسفن نيد رصملا ن أو هاهيفددملا ةّدام

 ولسا ىلع ق يقحلاز> راثلا لامعتسا ناكو نامزالا سترتبسح ىلع

 اوناكم منا ىلع "لدي ل لدي رفظن لا ذهانمقو هباغلو ,هل مولعمردغنب رخأتملا

 كات ناكو دبف مانا كلا ا مكح» ماوعأريغب رصع لكم ياقو نونو
 ةاتوةنسلو أ نمئدس ران'تناكشمح ا ديملا ةّسانريغاهسفننونسلا

 فلام ا كلملا ةماوشلمو-رلاءارحان لافتحالا مون نمةرانو فلاسلاكمملا
 ناف طسضلا ةحرد ند هحولا ادهىعخرراتلاةقيرط هبت رهظامهمو

 رست ملام ىلع لوصعلل ع مهدابتحا ىدحال نيرا معلا لأ

 نأوعءارنئذلاف تلعا كلا نملاخلاناك اذاو مهسفن أ نءبرصملا

 هلودج ف نوتدنام سسقلا هيلع ىثمام عاشاوهباوصللا تب ٌرديأم برقأ
 تناكهب رمصملا ةكامللا نا ىرناشتا كااذ نم مهوتنالو ريمغتالو ليد ريغ نم
 رصدعةباغل رسنسم للملا هءذنم نم هلئاعدعب ”هلئاع ةبقاسعتم ةدحاو كلم

 ناان] تش لاسلا ىلع كن 0تاقاشكتسا ضب رفظت انلعلو مورلا وام

 دوعن ع ةحراخ فئاوط لودنيب ةعزوتم تناك ةعستملا ةلودلاهذهةّدم

 نارهاظلاو يهذملا اذهلهال ىءارتياممرثك !ةلصالالودا!تالئاع

 ناك اذاو انملا لصي نا لبق نم هتسةصت تاصح نون أم سسقل ا بدنرت

 ةملصالا ةيكولل |تالئاعلادومع نء ةحراخ فئاوط لود ضع ىلعال شم

 ةسكولملاهلئاعلادهعدعو أ لبقاما كان ن وحج نص امان ديالو

 اشم نم ةبكرنملا ة.كوللاهلئاعلاوهاما كلذو ني رمشعلاو ةيدانجلا

 ةيزثاعلا تناك غبح كلملاريرس ىلعاولو سا دقاوناك يذلا نيب رصملا ةناندلا

 2 قلع



 ريض ١ ؟ 1

 ةكولملاتالئاعلا تاماقا خب راون تاناخي ةموقرملادادعالا تعج ناف

 لصحت نوّدن ام اهدرو ا اهسح لو دما اذهنم دب رمصملا ةكلمملارب رس ىلع

 نم هب رغتسسا هشرظت ند”لك اًدج غسلب ني سلا نم ددعا ععوجم نمل

 ىلا :/لزالا فدعصت هب رصملا ةسسناتلا ةدعجلا ةملو انا هملع بش ثمح

 "7513| لاق ةدودعم مالا نماخا دع نفرئاسل ةبسنلا تي هراصعا

 ةيقيقح ةيطعران ىهرصملةبسنلابو
 نعدرو امدح ىف نعطللاه-و اودح لو ىهالا اذهل نو رخأتملارحتامل و

 ةئعسقنم تناكهر رمملاراداانآب مهضعبهلزأ هدنسةوقو نون ام سسقلا

 نمرسشك ىففئاوطل اكوام نم نورصاعتم تاءاج ا هكلع كلام ةدعىلا

 05 1011 ددسن ىو نوتنامسعسفلا تاو ةززوك ةملادذملا

 ةرصاعتمت ناك اها لاملاو ضعب بةعامضعي ةملاتتم امنا ىلعةسكومللا

 ةريزحةك احتناك ةسماخلا”هلئاعلا ن االثم بهذملا اذه باحصأ عزف

 ربرس ىلع اهيفة يلوم سم ةسداسلا "هلئاسعلا تناك ىتلا ةّدملانيعفننفايا

 تيئاطأنا باف وضالام هب زملا نم هذملا اذهل سفنم هن دعكلمملا

 راجل عيدب بترتاههّكل لصعت ضعبل | اهنمتريغو ضعبلاهضعندادععالا

 ةبكولملاتالئاعلا ةماق اةدم عوج راصتخ ا ىلا ىدوِراضيأ معلا نئس ىلع

 ةرحهلا لبقةئس ه1 ؟ 5 غابم نعالديو تش ثدح ىلا ةكل لاب رم- ىلع

 سي.سقلا بيئرتبسح ب رصملارابدلاءثلملا سيسأتلوتأخرراتتهغلب ىذلا
 هب لاقأك ةنس ؛1©2 © غلبم طقف هيدا هذه حيراتلذا عنيدق نوشنام

 الكانتاانلق مدالاوه نيلوقلا ىأ تلق ناف نورخا ةعاجبو ناسنوبخرؤملا
 عبجرت ةدامناف اهنع باولا بعصي هنا انل مضت "هللا هذ_هىفانرطت

 ثداوحلا



 ريك ١ ؟ 07
 ل و كا ب ب ا

 حران كوتيلان سيسشلا هو روا يسسح "ب رصملا ةيكولملا تاللئاعلا نلاس قب
ِ - 8 3 1 9 3 > 

 7 0_0 تى ! 7 1 3-1 1
 0 ل تا ا ل 3
 7 7 0 9ك ع ع 6 2 2

 0 ل ا ل ا ا 1 ا ل .( 6 اي
 ا ا ل ا
 د 0 ا ا ٌُُث ظ هد لا ا اا 1

 ملكا 1/2[ فام ح رش | . لدفاف حارسا |ليعان حرش ةرشعةعساتلا|

 ا اال8| هءهلقامحرش | هلقامحرش |هليقامحرش نوريشعلا

 0 1 هيقرشلا ملقا ل قس نورشعلاو ةيداحلا ||

 55 1 هدرش هطس لن سدتسبول نورشعلاو هماثلا

 0 8 هحرش كاف 1 نورشعلاو ةثلاثا ا

 0 5| ةس رغلاملقا رخااص هس | نورشعلاو ةعدارلا
 ا 5 هنتاونما: | نورعتعلاو ةيجاذتا
 مال ١1 هس رغلا لقا رخخااص | ١ سنس |نورشعلاو ةسداسلا

 ١ 4 ١ سرفلا ةلود | نورمّسعلاو ةعباسلا

 50 “ا ةسرغلا ملقا رخلااص |" سيس | نورشعلاوهنماثلا

 .؟١ 1 ةناهقلا ملقا نامورلان وعشا سب دنم نورشعلاو ةعساتلا

 د "م ةبرغلاملقا دونمس | سّساسس نوالثلا
 20 1 سوفلاةلود | نولالثلاو ةيداحلا

يسقلا و دوا امسح كسك ولم ا لاو دع رغآ )4
 2| ( نوعا سي

 هسودقملاةلودلانوثالثلاو ةداثلا|

 ةشانونلاةلودلا نوثالثلاو ةثلاثلا

 هينامورلاةلودلا نوثالئلاو ةعبارلا



 يك ١ ؟ 7 ج3“

 هدا
 11م 1

 6 ًُط 0

10 0 9 
 2 ءضأا مل 6

- 1 / 062 
 م 0 56 ع

 5 م 7 تح 6

 ةيوقدملاتابارخ سس

 هحرش سدس

 هةر سم سدقنم

 هدحرش سدعم

 هحرش سد عمم

 ناوساةرناز |  .نتفلا
 هر تدم سدعنم

 ةدملا سانها | رسلوملقره

 ب سلوبلةره
0 00 

 هحرش ةمط

 د ةسط

 0 0 ودك
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 11 ا ؟ 03

 متافلؤم نعض ىف لئالق نينس ٌصعس ةرعسهل ا ىلعنيقباسلا

 ةدكلعمرب رس ىلع اوبقاعت نيذل ولما عسج-نا كانه هانت امم لعدقو

 لاقي ولما نم هئاوطةّدعىلا نوعسقنب لودحلا اذهىفركذاهسحر صم

 سسقلا تن ادقو ةيكولملا تالئاعلا ب راوتلاوريسلا بابر أف رعفاهل

 مكح ةّدم ناس عم المصفت ولملاءاعم روك ذملا لو دا نعت فنون ام

 ةبرصملا ةيكولملاتالئاعلارثك اىفاهماقبةمك ولملاةلئاعلا ةّدمو مهتم لك

 ”رلئاعلالصأب قاعتيامفةزح وم دئاوف ضعب داربا لعرصتقا امضعب فو

 سناك الو ةدحاو “هج اهمكحةَّدمناسوالاجنااهكولمددعو ةمكولملا

 نأ ىلع انرصتقا لوطي اهلعو» تلا ةلاملا ىلعهما#ب لودحلا اذ هداراا

 دعب نيسملابسحا دهوهو ّمدالا هنمانه تدثن



 ريض ١ ؟ 3“

 تاراسمعلاو رامخ الا كل: ىلاوح نيمةملاىنءا نيرخأ تلا رصدمناكجل

 0107 0112 ف نرك ابوه ىلا ةرتغملا لالطالا هذه ةمقبة عدلا
 كلذ لهو اهلاوحأ عش ةفرعم نم ”لفغ ف مهىتلا ةمرتحن ااءاقبلا كلت

 تاربرقتنعةرابع عشا ىف مهلا ةيسنلاب ىهامنا امنا مهل تابثالا نيعالا

 ' تادنسنعةاكو مهفالساران* رفح فةرطسممدقلا فرشلاباسنا

 نآاندرا كلذلف ,هدادح أت ارا.عرفسىفةظ :وفحم قشعلاد حلا باسحا

 ليذتلا اذه نمت ىف صوصخلاب ءاكشن

 ىرصملا نوتننامخَرْوملارصمع رات ىلعالوأ
 - 1 نسم الانءاصفلا فكلذو ةعدقلاة ب رصملاتاراسعلاوران* الا ىلعابناب

0 

5 : 
 (لتااربب او

 ٠ 6 ن ف ل . - هه - .

 اكرم يوما ناو ان سيسرصم حر ران قلعت يف
 نوّسنام سسقلا ن اىلارصم ران ةصالخ نمهانتكصامهفانرشأدق

 سوفادالمف سوعلطن كلما هأب ةيئانوملا ةغللاب ريصم رانا ىرممملا

 ةعدقلار ا“ الاو ةسسرلا تااتكحلانم هذخأ ةسلاطملا كول مدحأ

 هىتدو أ دقباكَلا اذهناانركذو ةبرصملادباعملاو لك انهلا/ةظوفحلا

 تارايعضعدالا هنمانملا لصيإو فاسلا بتكن مريثكك ع امضلا ىديأ

 نيخ َرْوملا ضعي هنبناو هخيران ليذىفهعضودق حرْوملااذهناكىذا ارصم
 :؛ نشاسلا



 كل
 الرا الاء اتسم لاح ل تالا د[

 عمر اصتخالا هوان هاندرسانتا تير ةب رصملا ةيلهاملاةَّدعَقلعتي

 رومأ ثالث ن ءةرابعام أو رصملاوحأ ةفرعمف اهلادنتسي ىتلالوصالا

 ةعدقلا ب رصملاتارامعلاوراب* الالرالا

 سد ةلارصم مت ران نم انملا تلصو ىّتلا ةبخراتلا عطقلا ضعي ىااثلا

 ىرصملا نون ام
 ةنانولاز>, راوتلا تكحوف ةيرصملاراداا صوص دروامثااثلا

 نآوهلسدتلا اذهنمضىفانادوصقملا ضرغلاو ةيئامورلا ةينطاللاو

 ِباَك نمرصمْم رات صوصخم طبنت_بام ىلع ىرخأ د ئاوف ضعببدوعن
 ةعدقلاة ب رصملا تارامتلاو ران الا نمو روك أمل! نون امحرْؤملا

 هضناكناواهرك ذان درأ ىلا تا<ضوتلا نمانههدرونسامو اهنع ىحملا

 1 ضقمالو هتدئاقلملجركشإال هناالا ىتحالام لب وطتلا نم

 ةذامف ثحلاذا هندئاع) جنم ةب رصملا خي راوتلا عسضوب ةذام ىلع

 امنا ةعدقلاة ب رصملاتاراملاوران“ الاةذامو نوّسام سيسقلا ران

 نهاربلا نم هاندّمعاو ةلدالا نم هملا اندنتساا.هذ ثحلا نع ةرابعوه

 لاؤسلا نع ةرايعالا كلذ لهو اهامذلأ ىتلارصم حي ران ةصالخ باك ىف
 في رعتلان معو اهسفن اهمسفن ةريسس نع ث دحت نا هب رصملارادلا تادنم





 ياك 1

 اس كا ذدعب هنابرسو هب ردنكسالار ثث ىف مالسسالا نيد نكمتيب رضملا
 رصعلا اذهةياغل ىرتاك رصم ميلاف أ عمج ف ايشف

 2 جيا



2 
 اتعب ر نمصاغلاو اهتضمق نمصلختلا تعلطتو ةشامورلا ل ولملاةلاذرو

 ةلاح نماعدق هلعت ناك امل هناطوأ ةداعادار أى ذلاوهس ةوةملاناكو

 لالا ن_بحوةماةّنسالا نمالبقاهفناكاملاهعاجراو لالقتسالا

 هدحو ماقذ لامودهاحاذو لاعهموق فس اذ طانقالا نمالحر ناكو

 لساردقناكو ةيردنكسالاب مورلاء الم دونج مواقو ضضالا اذهباس رقت

 مهداّوق دحأ صاعلانب ورع رص بذجو نيملسملا برعلا رسلا ف

 روضحلاب رداب كلداو اهبلعدي وهسه زج برش نم هكمزتلاام نيريوشلا
 مهرسكف مورلا شومس قالو هيلعدادمالا يمعتىف عسولالدبو هلا
 مهءاجو مهرصاح ارهشرشع ةعبر اا ماعماق نا دعب ةيردنكسالا كلغ

 ىرخأ دونجو ةسرح نئافسرحلا ةهج نم ةضطئطسقلانمدادمالا

 نيلسملا برعلا دبل عج رتلالا مهيديال ةر وك ذملاةدملا اود راسل ل ةشأم و

 ءالتسالا اوعجراذا مهتلود ةوطسنم طبقلا ةشثاط تهد ثمح ىناشلاب

 اودخأو مهّتصع اعيجاو جو مهتمه نيململا برعلا ةم٠ىلا اوعذت مهلع

 رمنلاب ازيئاف مالسال ااهلخدو ىناشلاب مورلا دونج دينمةبر دنكحرالا

 تلخدالو مولعموهفكلذدعب لصحامو رغبنلاوزعلا حان اجّوّتم رفظلاو
 دهعفف تناك ام هلقَّسم كلم نكن نيللسملا ىديأ ىنّدب رصملاراددلا

 ةدمىتناك اك ةيئامورلا ةنطلسلا لاق نم ةبالوالو نيلوتالا ةنعارفلا

 ةدمف تناكحام ةضطنطستلا ةلودا ةعبانالو نيقباسلاةرصاسقلا

 ةملسدتراصو ةع ملا ءافاخلا ةلودا تعضنالب نيرخأتملامورلا نيطالس

 نيملا اذهةياغلرصعلا ا ذذنم نم نيلسملادالب رئاسك

 رايدلا عبران موع نم ةنئاشلا ةّدملا عبرات نم هداربا اندرأ ام ىهتناو

 ةبرصلا



2 
 اهنا ىلع«. راوتلاتلددقو ةشردااوأ ة سامسلاانتفلا كب رحت ىف ىعسلا

 لاوحالا ةرورمضب هملا ةّرطضم نوكتناو دب الف كاولملا اذهب تكلم يف

 صالا سفنو عقاولا فو اهتيغردّرععهلهلثامالو اهتعسطنهملا هندحمال
 هناصسمل ااهعماع ىهلب تارحاشملاونتفلاةدلس هب رصملارابدلا تسل

 تقزراع وهمف ةثدعملاذ دل ن آن اسن الاواح ىذا !ءاوهلا بسط ةمعن نم

 عاو راسل مههلوان: ةلوهسو اهله قالخأ ةفاطلو ضرال ادد وصخ نم هي
 دليلا ىه نادلبلارئاسنيباملا ةقيق-اهيفلاقي نأ مصيندلاوفرتلا

 ناكس ةعسط فرثكي امو ناتنؤالا نءدعبالاو نيناوّلاو لوصالا ظفاملا
 ساننلاة ل |هساو ريغلا كلم ىف طستلابحو ملافلا نمهب رصملا اراددلاريسغ

 مطج مياب او ف لئلسو لعل نانا يود درع يحد اال
 هنو مهتامحرادمهيلعاتمتكىذلانانئمطالاو نامالا نم هماع مهام مهملع

 نم ىرخ أ ةدلبىلا نول دن الو د>أ ىلع نولوصيال ,هف مْمشدعم ماوق

 نمةبالالاوحالاامه.تغلباذااتاو داسفلاونتفلامفاوعقومل دالبلا

 ىهتراصو اهتعسط نعت رخام ر !ماعريسغلا نمىدعتلاو ةعياضملا

 ةعيرساهتالوصف لايصلاا تعط نم سلا نوكل نكللو هيلع هلئاصلا
 ةبقاعدوعتو !ملعةركلااهفنوكننال لاح اامتادامىهتشرو لاوزلا

 اهلعةٌرضملابةريبكلارومالا

 اهللااغن ا انرمشأ ىتلاةديدشلا ةشردلا تارحاشملا بقعاهللصحاموهكلذو
 ىتلإ اعلا اعلا دابغلا لامتو..اهانفضو ىلا ةدملاءدينعءانناف هناف
 مالسالاةنابدنم هيءاجام عم (مالسلاوةالصلا هملع) دهر هظدق اهانركذ

 ةشطنطسقلاةلودةلاقث نمت يعتدق ةب رصملار ابدا تناكحر ةديدجلا



١١48 

 طلذدنا نم نادل لارئاسف 0 ىوصقلا ياغلا غلب ام لوبقل

 ىلعرصعلاكإ :ىفاهظاملاتناكو نادالاةذامو مالا تاطلاخم ةدامى

 ىه ىتلا ةلودلا بار ًااهف ىرت ثمح ةسنطنطسقلا ةهجل ةتفلتم ماودلا

 اهتواقشو اهدعس م اهد._ ىلا ئثلكىلعةردقل ا اهبفرظنتتو اهتضبق تحت

 نيد ىلعلاقباكسانلاو مهكسواس عقب كإ ذى مورلالولم نم تدنقاف

 صنوغاك اهبناكرصعلا كاذفةينمطنطسقلاب مورلاةلودناف مهكولم
 ىودو فارشالا ةفئاط نم ىسفلاب ةرهاخلا نيخروملا ضعب ةرابع

 ىه ناصعلاو ةدب رعلادونملانمو نابعالا نم سغنلا ةءانذو تانوسلا

 اهبلدبتساو اهتماهتلازال تفلت ةوظعلا ةضطنطسقلا ردم نكمل لئاذر

 ةءاندنم سانلا ف نكمتاميناطوالا بح نم بوله !ىفدجو ناك ام

 لخةشاو تملا ةقئاف ةجردىلا لاومالا عجب تابغرلاةةشو سوفنلا

 اوعاضأو تابهلالا لع تاثحابملاو ةمنبدلا تالداجانمه.سفن اك ولملا

 دعدو لل ب نا رشد نأ قس كاكبام تاقوالا نم كلذ ف

 ةسهىف تاناندلا روم ىف رظنلاةدّقعنملا سسقلاتاسعجف اوسلجنا

 اوفلألب ةشردماكحأو ةيلوصأ دئاقععي رشنل اودصتا بف ملعءاسؤرلا

 ضعبنع ةرداصلا ماكحالا ضعي ىلع طعلاوأراصتنالل ةلادج لئاسر

 (تينبرو خشي دان نم) ىهتتامةقراطب
 دق هب رصملارابدا تناكو كلانهام ىلع لاملاو كلذكس مالا ناك اذاو

 تلغتشاو ةروك ذملانتفلاو تادال_هنالا نمرك ذامذ عوقولل تبدحنلا

 امناامناف ةيلهالا تابصعتلاو ةينردلا تارحاكملابةّملا كلتعمجبف ٠
 رصمةعسط نم سلفالاو ديم نمهنءاهلنكيل ديدشثعابل تداقنا

 ىلا



 ريا 1

 ةديذشلا تاوادعلانم ةشردلا تامصعتلا هذهلئم دّرم ىلع _ ترتب ك

 لبق نمناك هب رممملارابدلابةمعجللا أ ناواصوصخ ةدنعلاتاضغابملاو

 هن وكام رومال هذه ىلعرصملبترتةقشملا فو لالتخاو لالحن ا ىف

 ةدمىاملعّت ضم ىتلا نرقلا فصنو نينرقلا ةةمىفامازم رودقملا الع

 تابصعتلا نمتقالو لئاوهلا لوهأ ةش دا |تاسهلا نمت داق ةيئارصنلا

 تاماقناو تاراماوةقزالا ف 2 قئاوغلالوغاةلقلا

 ئرذلا ف تاعراطلا علمتو :تاهيلتا نا همسك نارسفلا لاعشانةنئاو
 رئادو ةدعتسملاصوملاارسائمو ةمظتنملا بصعلا نمريثكب فاررالاو

 ةيلخادلا نحلابقعيو اءالبلا نءةملهالانتفلا ل وضح لعةداعسرتنام

 تارحاشملا,ةنوصشم ةدملا كات ىفاضيأ هير دنكسالا تناكواذه انازرلا نم

 ىراصنلا نيب لب طقف ىراصنل او دوبل ا نيبال غسلاو كّتفلا نءلخ ملىئلا

 كال لع وك اهمهفةشدتءلكسمىففالتخال اضيأ ضعب عمم ضع

 ناكلانمدقدقو مهداقّتعا ىضتقم ىلع ةعاجلك اهلوأو مهدابتجا

 اممسل سسودوط كلما نهرداصلا مالا دعب نم دب رصملار ابدا ارظنم

 هملادوعنالو هلع لكلا لدينا لق ركل قورامالو نوعي

 تادارطضالاهذه عجن أب مب رصتل نع تكسن نا كلذ عمانلغوسيالو
 قلاةعيظنلا تاءالقنالاو راعشأو ءارصعلا اذهل تناكىتلا ةعبنشلا

 دوستناالو اهتريسقرسصملاهلك ىردتن أى نال راند حقد تناك

 تناك اماوهكاذ نم اهيلا ىزعين آب حب ىذااامناو اهتنصص اهعيمح

 ةكرتشم دسافملا هذه عاونأ ىف لاذ نيحتناكى تلا لا علا تاهج مظعأ نم

 هكرسو الوانتر كح لاوحالاهذهىف تناكى تلاايئدا |تابحر ىدحاو



 كا 14
 ةلبدع رصعلاكلذ ىف ةيئاعسهلا اهفورح اريد عّتسم تناكىتلا ةلاحا ىلع

 ىلا ةلاملا ىلع ةسطبقلا ةغللانا تلعدةفكلذرَرَمَت مو ةيردتكسالا

 ىئانوملا طخلابدبوتكم ةعدلاد ب رصملااًةغللا ىهامت ا اذهانموي ىف املع ىه

 صضعداهبضعب ىرتعاو هنا اردنا ةنالدلا تاحااطص قاتل“ نايعمسا

 ةيلصالا هّنلاح ىلع ضعبلا قدو ريمغت

 مهمانصأو ةيلهالا مهتتابد اوكرتنيب رصملا ءامدقَن ا َنظنالف :هلجبانو

 ىضتقم ناك اناو سسود وبط كمملارمأ رودص ةئس ىف ةدحاودّرم ةملصالا

 ىلع ةينارصنلانيدرئاعشءارجا باجياوض اذه سسو دوك ملا ىحأ

 اصدق ناكس الا اذهرو دص لبق هنااكو هتكلمراطقًار اسف ةسسرلا ةءفص

 دعب را 0 ا ردكم لسنا نون م نع

 ىلع ءاقبلا ىلءيمص نم دسعصلاتاهج ىف اصوصخ ىمالا ادهراشتتا

 ةمنارصنلانيدثداحفةيوعاةياغالا لخديلو ةلهاشلا دئاّقع

 نحن ىتلا ةّدملا ةفاسم ىف انه طابقالا حيران رثأ ءافتقاىف انلةحاحالو

 رظنمف نيرطانلانيعال ترهظ ةذدملاهذهلالخ فرصمناف اهددصب

 ةرورضب ت قرتفاثرح ضرعم اوسأ ىف نيملاعلا عجب تضرعتو ضبش

 تلامىذا|اههذمناكو طبشلا ةقرفامهادحا نيس دنتقرفىلالاوحالا

 اهيلا مج تلازال ىتلا ةسلصالا اهدئاقعب اعين هيلع هللا

 ةدقعنملا ةئارصنلا سسقلا ةمعجبف ضفرلاب هملعمكح ىتح اهيلع لوعتو

 (ةشطنطسقلا زاغو ىلع ىوكى ضاق ةنيدم ْن الا ىهو)ن اود. سك ةئبدع

 ةلودبةقالعهل نكن م لكن عةرامع ىهو ةيكلملا,ةفورعملا ةعاجلا ةماثلاو
 رظناف لازتعالا لسق نم ىرخالا ةفثاطلا بهدمنا ىرت تناكو مورلا

ّ 



 يي ١ ١ هدو

 ةيئارصنلا رع قاعم ( لع ااكلا

 مهدادحأو نول اوال مهو انا دبعد ناكساملنلا ىداوىلاهأكرتامل

 م وءديال#, راتلا ]ل هأراص ةينارصنل ا نيدينيدتلا ىلا نوقباسلا
 ةدملا كلن ءادّس ا نماوعسو ديدج مسا خي راتلا فوهل ثدح لد نيب رصملاب

 نعةرابع طابقالا ةفئاط تناك رك ذاهسح لاما ناك اذاو نيمطبقلاب
 ةدملاتناكو اهدرانانركذ ىلا ةعدقلاه ب رصملا َةّمالاة ير ذ نمي رصنتا ا

 ةريصق هب رصملارادداا فةممهرلاةئاددلا ةفصب ةيئارصنلا نيد اهشماقا ىلا

 صارودص ةندندأموهو طقفةخس ؟ © نعةرامعوعأم 000

 دعل "م١ ا ةرمسهلا لمق ؟ ؟ ١ ةئسعا) سسودومط كلما

 ةالصلا هملعإ دع نامص ًارصم رايد ابق عفا لأ ةفداف (دالمملا

 دالبملاز 354 ةرسهلا نم 16 ةنسىعءا(مالسلاو

 1 ا ل را اكباّكَلا اذهىف كلمانفلسا امم تلعامو
 . تناكيتل اودىلاةروك ذملال ودا تمسقن ا الفني امورلا ةودلاوحال ةعبان

 ىلءتفقو مو ةيشطت طسقلا هن دعوّرقمسملا مورلا ةلودةصح نمرصم

 ةشسنيسهللاو عستلاو نش املاةفاسمق 000 ةقرخإ

 ةينطنطسقلا مب دع مورلا ولم ةعبانت تناكمالسالا:اهحاتنفا ىلع ةقباسلا

 نيدنلاىلا ةّيوعرفلا اهتنادد تكرتدق تناكن او ةّدملا كات فرصم نا لعام

 نامزلا يدق ءاهبماكشت تق ىلا ةعدقلا اهتغل لرتت لذ .ةيئارصنلا يدب

 مةلاةءاتكحلاق ب رطتاههاامناو ةديدعلانورشلاو ةديدملا:َدملا كلت

 مر نم هيلع لمست تناك امناامل هشضملحو ريهلانةامسملا ءدقلا ى ريح

 اهركديناك اهتامهصروص,ءامسالاريوصتو اهتاراشا لاكش ايءامشالا

 ةئانوبلا هءاكلا قي رطتذختاو ةنئولا تادابعلاو ةلهاملالاوحأب



 ريا ١غ

 ةنسزيسجو نتاع (مالسلا وةالصلاهءعإ دممروهطظ لبق ىهاض ىرئاكو

 لبق سنس كلا امس أدق ناكىتلاَهب رمدملا ةلودا ا هذ_هتهّنادقرعغال

 كشالادح لضتسمرهدو لب وطرعاذهوة نس ةئامعبرأو سمخ كلذ

 ناىئْش و باسلالاىلو ل وقع هفراتحم ىذاا بامعلا معلا نف هنا

 همف ةدوجومتناكىتلا لا علا ةلاحىلا هب رصملا ةلودا |ربمعت لوط بسند

 اتلاحىلا هنمرثكحصأ هشلعب وتلاةوطسلاو رهاظلاريث تلا تاعام اهلو

 سد ةسعامجالا ةئمهلاماظننأف ةسصوصخل | اهاوق ثدح نم ةيتاذلا

 ادعمال ةدحاو "لاح ىلع نوكسلاو تانشلا زم قؤكيل د هاوق ناك نيطلاك

 امأالاهقيرطففداصيو مادامو لاحىلالا-نم لاقتتنالاو مّدقْتل

 اًرةسم هلاوثم ىلعارئاسهاندجو لاقتنالا مدعو تاسثلا نمهلاك مهلاح

 نانويلارهظنأىلا بيرغريسلانم بولساو ببعقي رطب هلاح ىلع
 رادلا اندهاشف مواعملا قرتلاو مّدقَتلا بهذم مالا ىفاوثدحا و مورلاو

 نأوه كلذفسسلاو اهلالهوتخاو اهلاحفقو اسف امشي رضملا

 مهلذباللب ةيداملاةبدغال اوزيل دع نوثدعبالدارفالا لاك مالا لاح

 ماودلا لعىَرَدْلا نم ةمعسطلا سماونلاو ةمكحلا هتضتق ا اهسحاضيأ

 بهذ: لازتال ىلا ةيلبملا ةس دال اهدهةعواطمو ةشاحورلاةبدغال اةذلب

 ماودلا ىلع قرتلل م مولق بذكو لاح ىلا لاح نم لةنملا ىلا مسوق

 مرهلاو ةخوذشلازع ,ياعتساالاو لكلا تاجردفف رارةسالاو

 مدعلا ىلارمعلا لذرأنماوراصو

 مالكل |



 ياا ب

 ديلاهمامز كام لوو ةسقرمثملا مورلا ةلود نمد نمت راص نال اهتعسطل

 رخآكاذناكو ةينطنطسقل ازاغوب ىلع ةنئاكلا ةسموراا ةلودلا لوام

 ماعل!تاهج ضعي ف تسسأتدق ذئئسح ناك ةيئارصنلا نيدنافابدهعلا
 ةضشطنطسقلا ةئردل] صو ىتح ًامكفاسش هناارسرمشت ام هناردج

 اهرثك أهلا لاغ هئماهبصم ذخالا تلامدقرصمتناكو هناش اف نكستو

 ةلودرب رس ىلعرَةَتسا ىتح ةمعسرلاةناددلا ةفصب امفرهظدق نكي نكلو

 لبق ؟ ؛١ ةنسىردصأف سسودومط ناطلسلا ةينمطنطسقلاب مورلا

 ةنايدلاو < ىعع هنعربمشلا ىناطاسلارمالا (دالمملا دعب م ١ ةنس)ةرجهلا

 ةيسوهلادالبلاةئادوه ةارصنلانيدلعجو ةماكلابةعدقلاة ب رصملا

 وخمو ةبلهال 'دباعملارئاسو ةيرمصملا لك اسهل قالغابرمأ كلذ ىضَمم ىلعو

 ىلعنيفك اع اولا رمصم لأ ناك تلا مانصالاو لئاقلا عسجران' ١

 تمدعنا هثداحلاهذربو تقولاكاذةباغل اتمرحرئاعشلنيرهظمو اهتدامع

 ةلزالا ةفصاهتع تن انسلاو لب رمصملا ةماهاخلا ةلاح ةيئزملاو ةيلكلاب

 مصل نوءبرأ مدعلازبكراصو ىهالا ىذقو رمعلا لوط نماهل دهعامو

 ةزولط تكلداو مهلك اهم فا و لبقام ىلع نيد رص 1

 سمالاب نغتل ناك تيهصأو سمطلاو وحل ادياهتدسفاو مهدياعم

 تعيصأو ميدقلاىرصملا سنآتلا كلذ ةحجبو ميلظفعلا نّدقلا اذه ةئه

 بسح ىلع اهعحاضمتذخأو اهعضاوم فتي لالطاالا اهتمىرتال

 فتظفحو نييغارلادباهاءاقي تل تاتواعاوأ اهعراصت ياللا

 ىسانلا ب غربلزنلو تادرغتسملاو فحتلا نئازنو تاناخهقبنتالا

 نملا اذهةباغلاهطاقتلا

 2 يا هد



 ريض ١١ < د“

 ةدوعرفلاراددلابهناررسةٌدأم عطقل
 ةشامورلا ةلودلا ةّدمىف ناك امو ةيفسلفلا بهاذملا ةّدام ىناثلا مالا

 ناقلاناف رتاوتلاراتسشالاو رهاظلاريثأتلا نم ةنردتكسالا سرادمل

 5 ودموز ىلءةنطاسلا اهل ل ريل تناكصر معلا كا ذ ىف ةيرصملارابدلا

 كلتفاهب ةملكتم تناكىتلا ةيناحورلا هكوشلاو ةبلعل اولا درع نانوملا

 ملعلاراونأن م دهعلا كا ذ ىف لينلا ىداو قاف !نمرهظي ناك ام عمو ملا

 نا ةريصب ىذ لك ىلىذالناكهناف ةعماللا مهفلا سومو ةعطاسلا

 اهلالعم داو اهلالتخاءعو اهحخ ىضقناو اهكر ىضمتب رصملاراددلا

 سلوي وملهو سفنمو سودساو ةسط ةمدمنمتقولا كاذىفىرتالف

 2 ةمتلزانتو ةيدكحالالطاو ةءرختماراثخآالا ( ست ندع ةثئادم)
 يلقاردنب تراص نا ىلا اههف تناك ىتلا ةمظعلا ةجرد ندا هسفنةبر دنكسالا

 ةلودلاةةمىفةب رمدملارابدلا عمجب تسصأو ريغالادب رصملا ميلاقالا نم

 عونيلام الااهنم قلعتتالو ام-الف ةّدامع ةيانعلاءالااهل ةمهال ةنامورلا

 ةمور ةمب دم ن وكن اىفاهعسو غرذت تنك امري غرخاذملا عاوأ نمرخآ

 رصعلا كل ذفتثدح دقو لاب اهنع كلذت آف دهتشو لالغةنوش ةلزغع

 لب وحت كاذد.ءباهفاملع سترتةربكح ثداح لودا!لاو> أ تاملةننم
 . هي رصملا رابدلا لاح نوع ةلجع نيح ىلعتسحوأو هما لاعلالاوحأ

 قرفت اهعاست اةرثكو اهعاستا ةغلاسملةنامورلا ةنطلسلا نا ىهو هج

 نم نيتلودليالو تق نتنطلس ىلا تهسقناو .اهعجاضيأ قزعو اهلمش
 ةسطنطسقلا ةئيدعةئاثلاو ةمورةْن دعاهم لزرلامغا دحا مورلا ل ولم

 يلا متاجر 5 ةنسةرحهأ | لبق < ه م ةنس ؤكلذ ناكو

 اهتعسطب



 سضااا ا “ب

 دق تناكن او راددلا هذهّنا اهنم مهورامبر هب رصملارادااننامصع

 ىلوالا اهمانأ رخافم رك ذم لزم ةيئامورلا نطالسلا دب اهترسس أسسا

 لعرساجحت ىذا اّناف كلذ سكعي لاحلاو اهملادوع5نأدوو اهلعفهلتتف

 ةئبدع نيئطاَقلا نم لصالا ”ىناشالجر ةّرمناك لسّقلا اذه نموعهام

 تابنلا نم َهباَكَلا قرو ةعانصف هلل مب لمعي ةورئاذةبردنكسالا

 هبلعب تكلل عنصي ناك ىذا !تابنلاوهو) نوكليفلاوأ ىدربلابفورعملا

 نماشيح عجب نا هسفن هلتلوسف (ن الاد غاكلاك ةدملا كل: بتكلا

 ةمور ةلود ىلع هب ماقو هلمعم حابرأ نم هتريسم ىفام دّرعع ركاسعلا

 ةلودإا فرط نمر صم ةالو دح اوه كاذ لعف ىذا! ناك ىرخأةّدمو

 ىهنلاو صالاذوفن نههدس امةصرفزبتن نأدارأ لمشأ وعدملاةنامورلا

 ىلععضوو ةيئامورلا ةنطللا ىف عمط في رصملاراددلا ىلاو هوك ةيسانع

 سواسكود ناطلسلا هءافل هدوئح نهرمضدع ةطلسلا حان هسفن سأر

 اًعلخابهنم لثقو اهقرحو رهشأ ةنامثةَدمة ير دن كح الارصاحو هسفن

 رفطظدق ناكولو لخدم نئئفلا هده عمج- ف رمصم س ل نكمو 0

 كب نم اهنم حرخدق ناكل اهملا نيو الا عامطالا ىو ذ ضعن هدوصقم

 ةيرصملا رادلا تدبأ امناو قافرتسالاىف اهلاح ىلع ىه تئّبو ةمور

 نبه أ ىفةانحلا ضعبس ةسامم لزت لاما 00000

 نماهف لصحام لهعدح لهو اهب ةيئارصالانيدروهط تقوبلؤالا

 صقر ىرام سيدقلا اهب نيدلا اذهل اعدنا تقور صل” نمل بيذعتلا

 ةجلا نم نيذرطلا نم كح ءادبًأ امو رصمب هعبت نمو سرطبىرامذبلت

 رخآلاو ةئارصنلانيدرشنلامهدحأ ةبيزحملا تايصعتلاو ةشردلا



 كلل
 للا سلجم تاير ند دحأ هب رصمارابدلاىلوالنأ ةيعرملااهتناوقو

 00000 دكار لا وذو فارشالا تالئانيالودقلجلاو
 رابدلا هذه ةيانعلا مدعو راقتحالا ةقب رطلا هذه واس ىلع ةمور ةلودا
 لدي اذه لب رادتقالا مدعو ”لذلا ةلاح نمدهعلا كإذ ىف هملعت ناكامل

 لاوحالا ةروريض هتضتقا اهسح رصم ىلب نأ ىشخت تناك اما ىلع

 رفظي نأ عامطالا هلنيزتف اهنساعمب تغب نم ةمامورلا ةلودلا ٍباَوْنْنم
 اهنودام.لةّدسدو انياعىلوتسو اهل و اهرافطأ نماهب

 تناكف يك ني.ئامورلا نيطالسرمصعفرصم ةلاح نعحاصفالا تد رانا

 ةحمج تأفطن ادق ةدلبةروصدالاةَّدل كات ىف ىفارلا نيعاروصتنالاجا اناق

 عت تبقبو ةيحراللا اهتاقالع تهتلاو ةيئاربلا ةيساسسسلا اهتلاح

 نماهلةحتانلا ةريزغلاتالودحلاو ةريثكلات ارملا نماهل لسنا

 اذاو 00 اا اع انه ةدوخو اهرومأةالو ةرادا نسح

 تاهللاف ةب رح عئافو ضعب ةفاسملا هذهءانث أ فل صح نت ناكح

 رص ةالولادحأ سوورتب برعلادالب وزغلهشومحب هواك ةيجراخلا

 لبح ةئدمىلااضي ا روكح زللالماعلا هولاكو ةمورةلود فرط نم

 ةكلملات داتدصقبةّدملا كلت ىف نيس وشالا ةكلمرقماهبناكىّيلا لقربلا

 ىلا تلزن دق تناكث مح ةروك ذملاةةكلامملا ةيحاص هسادنك ةاعسملا

 ىذْؤدْف دمعصلا ةهجىلالزانت”تراصو اهلعتلوّتساو اهتلخدفناوسا

 ةينامورلا دونملا ىلع ادئاعلاذرفن ناك امناف داسفلااههفعقوو دالبلا

 كلذفف اهل نك ثمحرمصمتاذ ىلعال ةيبرخلا عاقولاهذهترشابىتلا

 ثداوحو ةملخادنتف ضعباضيأ ملاك إن لل دقو لدم ّنظلا بسحب

 ناصع



 كا
 ةئبدمو وئدا همن دمءاشنا نمهسفاوعرشدقةسلاطملاناكأمو ةيدلبلا

 طتخاو نييئامورلاننطالسهمستتب ىتعا تنمرأو هردند ةئردمو انس

 ن الا ةفورعملا ةمحانلا عضومى مهنم(سولاردا) ىعسملا ةمور ناطلس

 اهف ىتباو اهلصأ نم هثداح ةئردم (اينملا يلقان) ةدابع ميلا ةيحانب

 ةلوددهعف كا زخحو(سونانا )وعدملا هعدناةما اركة سفن تاراع

 توبد ةهجو هشرالك ةئي دعةريغصدياعمواءاوز تسسأ:رصع نين امورلا

 "هليلحلا رابث الاو ”هلبجلا تارامعلا فديزو (ةيوثلادالمبإ رودئدو
 ( ناوسا نم برقلا ىلع) نربلا ةريزحي ةنع ارغأا دهع نم ةدوحوملا

 لئاوغند رصملاىلاهالا نمةمورةلودتنمآادلو الاهو ةعجب اهدازام

 ثرح يلح مهةئارطو ةعدقلا مههادم ىلعمهترراسعنامصعلا

 تاناتنفالاو ةلهالا تاماسقلا ثعاو تاقوالا للغأ ىف ىه تناك

 ةمامورلاد ولا ال ّت دوظفاحهندملا فعض وبالن تمكحت ةيدلبلا

 ىلاؤلاهانعما عباد اهفرط نملا ودملب رصملار ابدا ماكح أ موع تلوأو

 اهم فرصتي ةبالولا روم ار ئاس ىف املعلا دنلا هل_اعالا ويدخل او أ ىلاعلا

 ةردابملاربيدتلا اذهب تدصقو ىنامورلاناطلسلا نعةيابنلانءاشي فنك

 كلذا دمهتريغنم نيلصالا ,يكسوام لحم ند رصملا نعى لولماب

 ناسصعلا عمقل دوق ادادعتسا رخآهحو نم ةياثملا هذهب تدعتساو

 ايلعلا ةموكملا ىه نوكمن أب كلذعمتصتخاو ناتنقالاةّدام عطقو

 ستفتلاو مهتبقا صو مهلاوح قرظنلا قح مملءاهلرصمةالو قوف

 ةههج مهنم بكتران ملك ناكو مهتيالو ةّدملوطت نكح مه مهماع

 ةنامورلاةنطلسلا لوصأ نم ن؛(حسصو لتقلابو أ ىنلاببقوع ةريغصولو



 سام
 نمامضارغأ ىلعاهاناعأىت- دهعلا , ل: ىفنامورلا لمىف دقعلاو للا

 تماق أن ادعبو موت لجأوا هنرخأف موشملاد معلا اذهذنتيخأت

 [خدوجوب ابحي ةيرصملا ةكلمملا ري رس ىلع ةروكذملا ةرطبوملق ةكلملا
 رار ريو هيلا اهكرد ةشنوملطنلا واما دلل اعتاوم
 تةقاو :اهلاتعم موهفم داهظفل ف راما اهاضّتقم سوماطي

 "رلةتسملا ةكلمملاٌةفص نم ةسلاطبلا دهع ىف هلع تناك اعذب رصملا راما

 يلاكالا ضعبو تالامعلا ىدحا ةفصبالا للملا دادع ف دعتال تمصأو
 تختو اهتكلمم ٌرَقمةمور تناك ىتلا ةعسنملا نينامورلا ةنطلسل ةعباتلا

 لبق ٠٠١ ةنس) ةرحهلا لبق 56 ؟ ل ا ع

 (دالبلا
 ) صماخلا بتم الا )

 ةائاعلا ربع راسم ب ورصمب نديم ورلار صعب قلعت ايف

 نمي السما و دعب ارلا يك لما

 يقلاريبادتلا قرطرلاستلمعّتسا ةمور ةلوددسلة ب رصملارابرإا تراصامل

 تأ م اهتضبقف تاصح ىتلاةسفنلا ةمنغلاهذهتالفامدعل اهتقاطف

 اهعئانصو اهنونذو ةملصال | اهتنادد نم هماع تناك ام لعامككحرنا

 تناكص لكاهضعباهاتحلصأو اهدئاوعواهتغلواهّساَك ةقيرطو

 ةهلالا ضعد ةداعل ةديدح ىرخأ دياعم ضعن تاشنأ لب تسرديادق

 ةيدللا ظ



 ع
 نمنيفلاسلا مالا لوقعابملا لصو دقن اكح ىتلا باد الا عاونأر ياسو

 دق تناك اضيأ مهرصع فو نبرصملاو دونهلاو نينانوسلاو نيننامورلا

 قاورببرعلادنع ةفورعملا)بئارغلاو فيل اةنازخ هير دنكسالا,تدجو

 فراعملاو مولعلل ةسردم لو تناك امن ترتسشاىتلا (ةمكحملا

 ةسلاطبلا لولم ناك دفة ابو كلذيةي رحتناكد علو هماةبملاعلا ىف

 نم نيددرتملاو نيدراولل انذ_عالبهنمو ماعاد روم,#ملودّرَعماولعح دق

 ممجو ةفسالفلاو مولعلا عاوأ رئاسف ءالعلاو نب وغللاو ني وحلا

 ةسردم كذب اوسسأو مهرمصعف نيدوجوملا ةرَوْْمملا لوعلا بابرأ

 ةدع كلذ دعد اهروهطلوأىف ةيئارصنلا ةناددلا تعزان ىّتلاةبردنكسالا

 تال عضتا اهسسح لالا ناكاذاواهمابا.ندلاراطقأ فنورق

 تاطلاخلا ةّدام ثيح نم ةفيعض مبسافنأ تناك ناو ةلاطبلا ولم

 ثمح نمو ةسئجالا لودلاعم ةيريبدتلا تاكالعلاو ةيساسسلا

 عفرأو رابتشالا نم ةّقمط ىلع ف مهسفن ا اواعج دقفد اهلا اووزغلاةَّدام

 ناك كلذ ناك يح باد الاو مولعلا داوم ىف وهةْدعَس راخفلا نم ةمتر

 نأىلا .مهتمثىلاعمل ىوقالا ثعابلاو مهتفئاط ةحصسو مهترذبأد

 راندلاب ىصوأف السن بقعيلو سوهلطب رر:كح.| ىعبملا ضدح أ ءاج

 مالا ىلا ةملضالا ةئعارفلا نمنهسموتلاًةّدعارفلا نطاومو ةب رمدملا

 لسن ضعب نم هدعب تءاجمث ةمحالف ةعر نمدّرم ىهامن اك ة:امورلا

 ةسرهىف عادخلاو لالا نمتناكو ةريجشلاةرطد ودقةكلملا ةسلاطبلا

 لك لقء ىلعاهلامشا بي رغو اهلاه رصسا المتسا,تلامحاف ةريبك
 بادرأو رومالا ةالو_ر باك أ نم اناكو سوناوانذاو سولو رصبق نم



 م

 ىلاهالا عمةلودلا لعأرمو مهل ةفولأملامهموسرو ةعدقلامهدئاوع

 اهماولازال اونك ىتل انو ملا ةغص نم هماع مهام ىلع مماتي عم ني رصملا

 اهلصأنم وندا ةندلمهئانتبا ف سلأ نورضني كاذباوناكو نوعنو

 نا نم نوخروملا هو 5 كإركحو هاني دنأام ىلع ليلد يمبأ

 رثك ًاهعدو امممداعف همعس باخو ”ل-داارمل ىلاوزغف هو ةسلاطبلا

 ك١ شاشيسنق كلملا هبلّتسادق ناك امم مص فلأ ني رشعو ةس+ نم
 ةقباسلا ةّدملا ف فرطلا كاذ ىلا هعم هم هصتساو هب رصملار ابدا نمسراف

 هانلتام ىلعةلدالا نماضيأ اذه لأ

 راهتشالا نهةسلاطبلاهيسستك | اهذلوالا نمىوق وهو ىلاثلا س سلا

 عادلوأ مهرصعف اوكممخأوه را.تعالاو فرمشلا نم مهعساد نرتق او

 اهمئارود كح ناك ةريبك ةءلقع رك رح ثا رعسا ىلع عادو ثعابربكأو

 رايدلا لاوحال ميئانلا .ظعأ مه دعب منم خادقو هردكحمالا هنادع

 سسقلا ه5 ىذلاوهناك ةسلاطبلاءالؤهدح أَنا مولعملا نمذا هب رمصملا

 كإ٠ءرصءعففو ةيانوبلا ةغللاب هنطو خيرات فيلأت هركذ مّدقملا نودننام

 ةغللانم ةسّدقملا دوهلا بتكو ةاروتلا ةمبرت تلصح مهكوام نمرخا

 رهظو نيعيسلاةجرتب ةفورعملا ىه ةجيرتلاهدهو ةئانوملا ىلا ةيئاربعلا

 ةسفنلا ةملقعلا تاحارتقالاو ةمظعلا تاغلأتلا نم ةسلاطلارصعفف

 نسحو مهترهشةعاشال ىوقالا سسلاوهناكو كا ذ نم ةّقبط ىلءأوهام

 د بالا ةندف ةريهشلا بّدكلا ةنازخاوعج نيذلامهمماق مهتركذ

 فراعملاو مؤلعلا عبج نمضتت دلغ فل هنامعبر أ اهب ناك هنالاي لا

 رئاسو



 كح
 راطقالارئاسفنوعفادبو ناهرلافقيسلاتاسصق وزئاحو نادملا

 ندا هب نم نم هوزاي دن اوكا لاجل ةراه بوش درا
 لضافها دعام لك لضف ىلعناكىذلا سنأتلا ل ضفو لماكلاىئاسنالا

 هنوسان مه توهالوأ هتوربجو هعسجم مه ةنعارغلا ءالؤهو حور هن اكن اكو
 ةسلعلا ةيترملا دهن عرصمتازندق تناكف ةسلاطبلارصعف اَمأو

 تك كا رمي ك ةيواعالا نم مالارئاس ىلع اهلناك امتدقفو

 تزرو همامزبصتختو هما ملاعلادوت”نيستوتلاةنعارفلادهعىف

 رية-رخ ار ظنم ىف اهاوس هُثداحرهمىلوالاريصم نعال دبةسلاطيل ار صعفف
 نانوبلا ميرانتدعي فدريرصعلا اذه صم راتراصو ريغص هجوو

 ةيساسلارصعلا اذهثداوحو بنلاكةفاخري و بوحسملا ليذلاك

 كلملارب رس ىلع تاجا نمنع ةرابعاهلكت ناك امنا هب ريبدتلا هعئافوو

 لاو>الا نمريثك ىف تّدأ ةئاوهث ضارغال ةنئاوسن تامءاختو

 ماشلا 1 ءالمتسالا ل , ةريسي تادهاجم ضعب نعو كفسو كدؤىلا

 ةرثاعداعالو ةرثداف الابل ع رضا نسبؤتلار هلا نمةمقرسشلار ار

 ةنءارفلل ةيسنلاب ةسلاطبلا ةح رد طاطخملا نم هتلعام موا دخت ةروخشم

 نمهو+وضعدو ”ةلجبرث امرسدمراد ىلعىهللازالممنافنيقباسلا

 نأ نوةكسام ركذلا ةهانو ةريسلا نسح نم مهلو ةهلملج تاريخا

 رادداا كن رومالا ةالو رئاس نيب رابتعالاو فرشلا للسكك هن اوما

 هوجو نم كلذ بابسسأو
 قفرلاو ةسوه_ىلاةحابالا قيرطىفةدحاو ةرنو ىلع لواسلاوهلؤالا

 ةمدع داوي. ةعرلا اوغلكإ نأ نيعالدب ان [ ين[: تلا ةنعرلا

 2 يا غو



 يل
 ردنكسال ادهعتو مهب اَك ةقيرطو مهتغلو مهعد انصو مهنونذو ةيلهالا

 هنم تن ىح فلا مو نيعفهسفنءاقلتنمدهعلا اذهيرصم لهالريك الا

 موؤأعملا نمو مريبللا ةيامو ةحلصملا ةيائدالبلا لاوحأ نيسحت ةدامف

 هنارمصت طسو ىف وظو ةأفلا ثوم نمروجثملا لطنلا اذهل كدحلام

 هنا دعد نمهلدأو ىدلاهداو هكلم ريرس ىلعهفاخ فدكو هتاوزعزعو

 ىديراش سلف ىعسملا هع هب رصملار ايدل ابل كو ىناثلاردنكسالاب ىعسملا

 ربكالا ردنكسالادإو َكإَءَنا نم ةّدملا كلت ىف لصحام اضيأ مولعملا نمو

 هتنطلس ميلاف ماستقانم هداّوق عنعم لاوزلا عيرس ناكىذلا هخأو

 رصم كلمع سوغال نب سوولظب ىمسملاوهو مهدحأ ضنحأ فدكو

 تضقن | املعروكحألملا سوماط:ءالشماب هنا تلعدةفك درّرقَت ث مح

 نم ىرخالا 'هلئثاعلا اهتمقعأو رصع ىلوالا ةنودقملا ةمكولملا :هلئاعلا

 روك ذملا سوغالْنب سوملطب اههسسومل ةمسسل ةسوعلطبلاوأ

 قلعتيام ناسو ةمكولملا"هلئاعلا هذه كولم لاو اءاصقتساىفةدئانالو

 سوملطن نوعدياوناك اعجب مهما لوقن امناو هندح ىلع مهنم لكم كح ةّدع
 ةثالثلا هذه نملك ىف ةرصحنم ّنهؤاعأ مهما فر“ اسو ىلعالا مهد مءاد
 ردم مهران نآف 'هلجج ابو هودسرأو سسربو هرطن ويلق ىهو ءاعسالا

 ىلا ةيوقلا ةمسطانغملاّك لت هسف نكي /بارغالاكولملاءالؤهدهعفف

 دهعف ةعدقاارصم ةريس ىلع تءعلطا اذااهلا بولَقلا بذجت لزتو

 ةيلحىف قياسلوأ ةسهاهل هب رصملارابدلا تناكن يح نيلوتالا ةنعارفلا

 كلدناسرف مصو نولتاقي اولازب/نوقباسلا ةنعارفلا ناكو ممالان ادم

 تادنملا



 يا

 ( عبارلا بسب )

 ىف دم نع ةراسسسمو ب هرصمب نريمان ولا صعب قلعت يف
 م الثلا ون .ثلاثلا و نم الثلاو يناثلا رم ردتيكو ما رمت ”اثاعلا

 مرصع نيثالثلاو ةيئاثلا ةمكولملا "هلئاعلا ولم لو بكل 0

 نك ةئسإ ةرعسملا ليق 46014 ةنس ةيرصملا راددلا همودقناكو

 هدهاتتات ا كلذ عمدل رمسنت هنأ ال5 :راصق مو (دالملالبق

 راصعالاّرمم ىلع ةيمسنلا هذه ىلعتسقب و هعماب تعست ىتل|ةمظعل اةنيدملا

 اهيذ هتموكسحح قد, لتس نا لبنلا ئطاوشل هلوصو دّرجاضي أ قذونو
 نم ّداج عيهنمو ريب دتلاو ةسايسلا نسح نم سيفن بهذم سيسأتب
 تاذفو هربشأ داهشالا سؤر ىلعو هرمشناموهو رومالاةرادإ ةدوح
 ةماعلا ةحابالا قي رط كولس نم هرهظأ هقرمذ> ىذلا مودلا ةدبص

 كلسملا اذهعامتا ىلءدعبامذبترتىتح ةّماعلاو ةصاخللا ةمعرلاقفرلاو

 هتافلع هىىدتااعذلا ميوقلا ملا لاونملا اذهذاختاو ميقتسملا

 ناك ام بقعأن ا هشضتقتاهدهعرخ[ىلارصعنانوملاةلودتراصو هذ

 ةلعسلا مانالا ضرشتلا اذه فتات ادنملا قدر وتقل راسل كدا
 مانأاهلعتناك ةنس ؟/ غلبت ٍبيذعتلا نمةرتف ةدمدولاىلامللاو

 قبأ ثمح دهم ةوفغفرصم اهيف تناكا ماك ة حار ماوعأو دعسو ةعد

 مهدئاوعو ةيلصالاههتئاددنمهنوفلأب اونك أمل نيب ولغملا نيب رصملا



 قلب
 ا :دللاو ةيداحلا لئاعلاب نوتتام سشقلا بتر بنح ةيرصملا
 ةدمفرهظ ىتحتاو:سنامتةفاسمالا ةّنوعرفلاةلودلاربرمس ىلع مهن

 لعفتن أر صمردتقت ىدعاذامو ربك الار دنكسال ا اهلعثلاثلا ارادوكح

 ةقياسلا تان'داحلا اهتهمتكح مأدقو ىنودقملالطنلا ةأطو ةَدسةمواقمل
 لوانتلا هلهس تراصو اهتكتح بلغأ اهلهأ نم تكلهأو اهتوقرثك أ

 ةبلغ لقت نم تمقل امل كلداو لواطنملا دينع الضف لواطنملاربغ دل

 اهديتّدم بعتلا ةباقىفمهلظ نم تديصأو بصنلاو ةَمْدملا مهملا

 تناورك الاب اذعلانمهْدَعْم نم ةكلهمىفىواهلاديدا دتماردنكسالل

 نب كلع اقباسلوقلانم هانسشلًامتو كسلاافن آهبانسو ا ممريبخ
 تاريغتاهلعبقاعتو نان'دحلاثداوحاهبلعت لاول ناد عب ةب رصملارادلا
 ةسماخلا ةمكولملاهلئاعلا دهعىف( ةمحنز)ة ب وش اةراناهتلعشل نامزالا

 نيريشعلاو ةسداسلاهلئاعلا رصعف ( ةبقرب) ةسمل ةرانو نيرثعلاو

 ةيداملاو نيرشعلاو ةعباسلا نيتلئاعلا ثدمىف ةسسران ىرخ أ ةرانو

 نال نامزب لبقنم ظوحلملا لحالا ”لحو ناوالانادقوهاه نيثالثلاو

 هناصس لن اةداعدي ترحامسس> نانوملا ةلودل والحي ةئانوب كاذكت راص

 رصنلا نم برخلا تارك لدامتو سانلانيب مايالا لوادت نم هقلخف
 سانقلا بسح ىلع ني رخ الىرخأو ءالؤهلةران'بلغلاو

 دقو ةريخالا ة_لهامارصعوأ هثداملا ةيرصملاةلودااةّدم تهت اانهو

 رصع ىلع مالكلا ناوأ نآو ةنس 1١8071 كلما ريرس ىلع تماقأ

 صواب الا بابلا نمض فرصمب نينئانويلا

 بابلا)



 قل
 نيئالثلاىلانورمشعلاو ةنماشلا ىهو اهتلتىتلاثالثلا تالثاعلا ةدمى مث

 للخ ريجفف ةيرصملارابدلا تدهتجا ةنس نيتسو اعبس تثكمدقو
 مهما ةلود تيقيو بناجالا ةلظلا ءالؤح مطب اهترتسعا تلا بياسملا
 لايلا لغتستم لام الا ةقاعتمىفاشلاءاهتزول-ةب رصملار ابدأ | عاجرتساب

 تنكمتو ةصغّدش أ اهدي ن ءاهتالفناللْزت لذا ةصرفلا اي رفظلل زهتنت
 تادادعتسالاو :هلئاهلاةسرلاتازيهجتلا تزهو نيفرطلانيبةوادعلا

 نجهل اناء اغل مدام تنصر :نتكحيومل را ةلوتلا ةلدامعل
 تالئاعلا ولم ةّدم فاضية رصملاشومملا نالذختضقر ادقالا ّنأالا

 ءللئاعلالوامدح آل تالاونتكت كلل َناذ ةروكحزملاثالثلا ةيكولللا
 قفوو مهتلا ةفئاطب ةعقاو ل روف رفطدقناك ناو اهتمنيئالثلل ةمقملا

 اوناكو ةيرحلا ميلاقالا نم ةيرصملارابدلاروغت نع مهداّوق ضعي درطل
 ةّدعف ىناثلاوينتكت ىعسملا هفاخي اورفط كاذدعب مهماالااهيلع اوبلغتدق
 زواببة ندع ةيلاتتمتارصنهلج هيلعاورصتلاو ةيلاوتم ىرخأ عئاقو
 ةئيدعو (هطس ةسحالب نآلا ةفورعملا اهلعلو) سمسا وب ةليدمو

 مهمامأّرفذ مهتوطسنمبرهلاو مهترثكل ناءذالاّرطضاو اضيأ سيفنم

 ىناشلاب سرفلا ةفئاط ةضيقفف هب رصملا راددلا كرتو نادوسلا ةهجرلا

 كولملاةلودتضفغا روك ذملا ف انااودتكن ثإملا ةإ اود افخم اب 1

 ةنارد تضرقنا هضارقنابو دعب دستمل ثمح ىلا ةعدقلا ةيرصملا

 دهعلااذهةباغلدعتثيحىلا ةَقدعلا ةنعارغلا

 نيذلا سرفلا ءاوام نع رئؤير بخ ميسجالو ركذيئث مظعانل سلو
 ةككحوأللاتالئاعلادادعف مهنعربعتو ةّرمىلان"ةب رصملارادلاناورهظ



 يو
 طاشتساف همارعزوفلا مدعم هافالاممتدعتو همازملانم هقللامم

 ناكم لك ىف رصع كلذ رثأ رهظو ناكام ىلع ادّقح دادزاو ايسضغ

 عومدلا مهنف لاسأ ام بياسمملا مظعأ نم هريحت نيد رصملا باصأو

 هتومو تالاب هئم هللامهحارأو ةافولارصمهتكردأُث بكاوسلا

 اهبنمأ دق ناك تلا تاسرختلا هلئاغ منيب رصملاذاقنا هيلع بترتناو

 اهلقلقتو رصعسرفلا ةلودلزازتلاسسناكمه ناالا افلا هتكردأ نا لبق

 هعسو لذي وهن افل>دح أ لوالارادوا س ويرد املاءاح تت رصعلاك اذ ىف

 ةرعسلا نسح نمهاديأامب هفلسةماشغنممهبان امنيب رصملا ىش نأ

 هذه ىسشت فيك تابهتاههورومالارئاسف ةيعرااقفرلاوريبدتلاو
 ناركلازان [ةنسلأو نطاودلا نم اغضلاو داقحالا حسنتوأ تكلا

 ماقتنالاب حّرصتو مال الا كلتنع مصفنت شاشيبنق دهعنم ةكارتملا

 ىلع هف تماق دقوالا . تاقوالا نم تقوةدملاكإتنم ضعمل "مث نمو

 لدتتاماقتنات اكرحابهنمتكددتو تاماقىلاهالا نمةسرافلاةلودلا

 تااسالا نم ىهلا ةلود ندل نماهل ل_صحام سنت مهب رصملارابدلاّنا ىلع
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 عطقلاو مس ايّدسلاو ترهظالك عمشلا سرفلا ةعاج ندا نماهلب ابو

 هتارصن نأ ىلا لالا اذه ىلع ةيرصملارادااتناك اذكهو تحنفن الك
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 ف
 هحورود تنكسسو) ٍبائح ةبواسرفلا ةغللاىلا ةيلصالا ةغللا نم
 نم ىلع أو هام رصع هسهأ لوأ ىف ساشدمنق كلما لعف لب رك دا|فلاسلا

 ةبرمصملا ةئابدلا عرانسم ضعبب صتخا هنأ وهو ةسر عفرأو ةمد كلذ
 دونج تناكو مهفراعمو نيد رصملا مولع نم هياورهتسشاام مهتع ذخأي
 رخفلا رئاعش اهلع رصنلا ةعسن ةموسوم لزتل تقولا كلذ ةباغل سرفلا

 هي تيك اصلا ا ل و كب ب
 هحانرك ةشادم لهأ وزغل امظع اشدح ثعب امل الؤأ هناف بئاونلاو

 رخآ اشيج لسرأو اموزهم عجرو هركسع بكححتتا ةقب رفا لحاوسب
 رايدلل ةعياتلا ةيرغلا ةقرب لابج نمنوما تاحاولا ىلعءالبت.الا
 مهداوزأ تدفن ىتح قيرطلانع مهولضأو ءالدالا مهتناغ 35 رضا

 دخل مهنم يلو اعمجاوكلعو ةهللا كَ ىراعتلا ىفاوهانو مهراخذو

 دصقب نادوتنلا دالب ىلا ريبكر كسعي شاشيبنق كلما هسفنب هجووو اًعلطم
 ةقرافلاءارعتلا فلحاىه ضعب راس الف اهماع ءالمتسالاو اه.بكتفلا

 باقعالا ىلع عود>رلاو بابالاب ردامفهد از دقن نادوسلا داليو رصم نيد

 رصم ىلع بضع ةروك ذملا هثالثلا ثاوثلا نم هيانا ع همعس باخ ثمحوو

 ىلع ران" الاو تارامعلانم اهفام دسفأو راسدلا برفن اديدش 00

 اهنمو ةببط ةليدمىلا ناوسانم ءهلحرلا هذهنمبياوهو هقب رطلوط
 فو لقاعملاو دباعملااحنو لكاسهلا كلو لمقام ىلع سفنمىلا

 همودق موي فداصو لئاجلاو سثافنلا نم اممفام باتساوروبقلا

 حرفلار ئاعش نم هلوحهاربامّا مهوتف نب رصملل دمعمول سفنم هل دع

 تيشنوهامتا ةبعنرلا سوملاراثي نم هعمسامو ةلهالارورسلاو



1 
 نتفلا ضراوعنم كلذك اهارتعاثدح نمزلا نمالملق اهبلع,مالمتسا

 ةملكلاب تخلسنا نكن ٌةمأىهو اهفىرخأ ةفئاط روهظ ىلعبترتام

 ةراضحلاو ةوادلانبب لاما ةطسوتم تناك لب ةيشحولا ةلاح نع

 ىلا تارفلاو هلجدنبب ةريزحلا ل وهسنمةيرصملا رابدلا ىلع تجرح
 كلملا ناكو اهدونح تاكا عامطالا نيعب اهلارظنتلزتلرصم تناك

 اهعمو اهدوشب سورقو أ شوربك نب شاشسنق اضيأ ىعسملا صوصدق

 رئاس ةمامؤ عاعرلا نم ةغشكلا عوجللاو عانتالا لئابقلا نمريثك

 لباب ةلادمو رتسشس ةئيدم مهتعاط تع اواخ دن أدعب و عامتبلا

 نادعيدب رصملارانداااولصو ةيزملا مهل اوّدوينأ ىلعمأشلا لهأ اورهقو

 وو نب رمشعلاو ةسداسلا ةمكولملا هلثاعلا كوم نم كل مرخا اهلعىلوتسا

 0000 طقذربشأ ةحس ثلاثلا سوكتاماسا كلملا

 ىفةفورعمارصمروغت نم ىهو) زولبب ةئيدمدنعمهعم قتلاو روكذملا
 (ةمرفوأ ةيماف هدب برعل ا دنع فرعتو هنن ىش ن الاو ةنيليةاروتلا

 هيلع شاشيسنق كلملارفظ راي هتاداهتجا عفنتلف هدهجةياغب مهعفادو

 اهفطتخاو اروصنمهدونح ةيرصملارادداالخدو هعجدانأو هلمشددبف

 نيشقحلا اهكولم نود اهيلع هذي عضوو نييلصالا اهبابرأ دين مةوذع

 ١ ١ ؛ 1 ةنسفف كلذو ةسسرانلا ةنطاسلا ميلاقأ "هاج نم تراصو

 الواهب ماف أاهلعلصحالف (دالبملال بق ه7 ةنسس) ةرحهلا لبق

 ةمرح مالا ءادّساف كهتنإإو ملسلا ةعدف تاوئس سج ةفاسم

 ناقطابلا ةولرب دوحوملا لاثقلا كلذ ىلع لد كنب رصملا تادومعم

 انلاهجرت ميدقلا ىرصملا لقلا تاباّك نمضتن شوقن هملعو ةمور ةمب د

 سس



 قلل
 تانوملاة تأ تناك ىلا. هبوط اتاششتو ةسضلفل اراكفالا ناقوط نم
 بابرأ نم كولملا ّنظو اهتاعس لوأو . اهتاعدسًررصعلا كلذ له ىف

 متساظعلا هب رصملار ابدل تاوم نمنوم<امتا كاذب مملا سس دم هلئاع

 ميدقلاا مبابسش نم ايس ةملا ةيئوعرفلا ةلودلل نودسنعيو يبل
 ميتا طارصلا ىلع كولسلل ادمج اة رط ةطساولاهذ ماههذ نون دحيو

 اولعي ل ثمحنم مهدالب لخادىف اودجوأ امنا كاذب ةقمقملا فمه عم

 ىلع اورعشي نأريغ نم هباويجوأو لالعمضالاو ىئالتلا رخا ايس
 ةنرضملا راسلت ةكلذو لالتخإلاو لشفلل ادئازامسضتقملدنلا ٌىطاوش

 ةدوتلاو ةبدخلا تايثلا ل ضفو ةغللبلا ةقاتعلاةفص ماهي عائوهانم

 هبا ىلع تلضخو نيِدَعلا ةحرد ىلعالاهب تلصوب تناك ىتلا هبيرغلا

 تسدلو رغغلا نمرونلا سايتقا نعةينغتناك نسحملاو لاخلا حالص

 دقفن ديالو اهنأىرب ناك لب ريخلا يحانم باستك ىف اهاودلةحاتحم

 نانويلا ةفئاط بهذمعم ةرشانملا هحو ىلغ طالتخالاب اهانأ ع ضع

 قرلا ةقيرطنم هنلا نوحاولازالو هملع,هىذلا بهذملاكلذف

 لماكتلاو نّدَدْلا ف مُدَعَتلا ههذع هنوعدبو لاحىلا لاحم لاقتنالاو

 نانودلاَنأ اوكردينأ رظنلاو ةسارفلا لهأ ىلع ىننالناكو سناتلاف

 نوحربال اهثعو . نوحرذغال اهم مهفاي رسما راداانمهمادق وعضو ىتد

 بلغت نأو َدِب الف نادضلا عّةجاو نانوتلا رص مداصت ىتم هنأو

 دقو اذه اركنو اماذعا نحدعيولو اهثروو ىرخالا ىلع امهادحا

 ىربكح ةببصم ةأف نيح ىعاضإأ رصعلا كلذ ف رصم ىلع تضرع
 . ةدامو. اهب نانوملا ةفئاط روهظ تقو ترخأ ىرتأ ةتاط ةيهادو
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 فلو
 ةراجملل حاورلا باوبأ تفىف دوهجملالذبنم سوكيتاماسا كلملا ءافلخ
 لحاوسو ماشلاَرب و نانولاو برعلادالس ةملهالاةعانصلاو ةيدلبلا
 عرش دق ناك ا مذ همعسٍباخ سوذغ كاملا ا مث ضسالا طسوتملارصلا

 لينلارمن نيب لالا سوس كلملاهحتفدق ناكىذلا جيلخلاةداعا نمهف

 اوس نأالا مهعساليراتلالهأ نأ الا مدتراث هلبق نم مزاةلارحيو

 كلملا اذهل مايالاررم ىلعلي زي اركشلا اودبيو ماودلا ىلع ليج انثلا
 ةبسنلابوهام لمص ىلع هتعزعتدةعناو هتيغتقلعت مح مظعلا

 لئاهلا مالا ىلعلابقالاو ئاظعلا ىلعمادقالا ل سق نمرصعلا كلذ لاح

 نم تهحؤ نافس "لج ريغستي فزاج نمل او ناك هنأهنعس امكلذو

 دحال ةمولعم نكنمل لها ىدنهلا طم ارصلا نمت قرتخافمزاةلارح

 مشعسأر) سناربستو ىمسملا سأرلا تزاجو رصعلا كلذ ىف ماعلا نم

 لبجز اغيب تّرم تح ةقيرفانم ةببرغلالحاوسلا وغةنتراسو (ريخلا
 نأ دعب ضنالا طسوتملار هلا نمرصم لحاوس ىلا تداعو قراط
 ةساسسلا قيرط اًمأو .نيتنس ةفاسمتب رجلا ةرفسلا هذهىفتقرغتسا

 نبرشعلاو ةسداسلا ةيكولملالئاعاالواماه حصا ناك يتلاربدتلاو

 ةيرصملارايدلل نيرواسجلا للملاو بناجالا لودلا عمت اطلاشحلل ةيسنلاب
 ءانثعالا دهعلا كلذ ةنعارف هب ئّتعاام ىهذمومعلاهجو لعرصعلاكلذف
 رئاسل ةيرصملارايدلا باوبأ تف نم ماقغالا هيام هب اوقهاو . مانلا
 تناجالا للملا ةفاكنم اهلا نيدّدرتملاو نيد راولاعمجو اهلعنيدفاولا

 اولعت ارفاوارادقمممئايش نم مهسرادمىفاولخدأ ىّتحنانوبلا امال

 تقولا كلذ ىف ابراج ناك امر اش: الرمصم ىج-اوحادأو هب ريصملا ةسغلل اه

 نم



 قل
 تاعورشملانم ةمخراخلات اهلا هت عرش تناكحام لك ىف

 تاثدح ةيلوالاامعجو ةيلصالارصمةرهمدادرتسادصقب ةسرحلا

 اهرصاخ ةن دع تاذَنع تضف مأَشلاَ حاتنقاب ره سوكتاماسبا كلما
 وواكن كلملاثيشتو اهيلع ءالتسالا هل قفوس لو ةْدس نب ريشعو ةعست

 نم ةيرصملا راددلل ناكام عابرتساب هنافلخ دحأس و ئاضبأ وعدملا
 ردقي ملف تارفلاو هلجدنيبامذ ةنئاكلادالبلا ىلع عدلا ةنطلسلا
 يلو شكرك ةميدب همزهف هلتافو رصنسخع كلم هاكال لباضي أ كلذ ىلع

 هدعد نم اواجنيذا”هلئاعلا هذه لولمدح أ سب رباك ذكو رارغلابالا هئم

 تاَرمةّدع ةعزهلاالا اوفداضي ]ذاهحتفمل ناوريقل ادالب ىلا ثوعبلا ثعب

 دهءىةيرصملارابدلاَنافركذام ىلع لاا ناك اذاو ريثك قلخ مهتم لّتقو

 ةسرخلا اهتم سهم تفسكتا دقسس ةن دم ةلودبابرأ نم كولملا

 ةّتاع قاف الارتاسىف حاهتالا ةّمانةنس فلاب كلذ لبق تناك ن أدعب

 تلغاكل احلا ناك او :هئاعلا هذه أري غهماسقن ماعلا ىلع قارشالا
 هسقتدهتحااع حراخلا ق حاملا مدع مانغا كح لا تربح دق

 ةماقاب ةنانعلا نم هتديأاعو عئانصلاو نوئفلاب قشعتلا نملخادلا ف

 ةَوَعِب ةديدخ ىرخ ا دياعم ثادحاو اهناردنا دعب ةعدقلا كحابمهلا

 ةريبكلا باولالا نم اهتلود"ىبمركس مس ةي د تدمشدقاناف اهسافنأ

 ةيرصملا راندلا رئاسب اريظن هلدهاشب ل هنأب تودوريهخرؤملا هل دسهشام

 ةملكلاب اهنع” ىلا اهباونأ عم تسردنادق ةريهشلا ةمبردملاهذه نكلو

 ةيانعلا نم اضيأنورشعلاو ةسداسلا ةمكولملا”هلئاعلا هتدبأ ام لئالد نمو

 نم لصحام نيسحمتلاو ةرامعلا باس أر شنو نيدّل اةّدامةدعاسع



 فلل
 نيروكحدلملا نانوملا ةعاج ىلا ردان كاذب ىةحتدق نهاكلارتخَنا

 نأ ىلعمهعمفلاحتو رئاكلازعلاو رفاولا ءاطعلابمهدعوو مهمركأو

 هءاحصأ عم هتءاج نم اوراصو هتيصءىلا اوزاحنا الف هورصننإ

 عمجلاب فال نيقان هدهع ىلعو نيداقنم هعم اوقب نيذلا نيب رصملا

 ةرسأنع مهعلخو م بك تفذنيروك ذملارشعدحال اكولملاهءادعأ

 مسهلمش ق نمو مهرباد عطقف نييبودتبالا ةفئاط ىلا تفتلا م مهكلم
 ةكلمملا عمج ىلع هدحو ىلوتساودالبلا نمههجرخأو مهرخا نع

 رحلانممسهيديأبت ناك ىتلا ةيلصالااههضارأرصمللعجرأو ب رصملا

 كلملاىتلا ةيكولملاهلئاعلات امث لوالالالفلاةباغل_رضس الا طشوتملا

 نوريشعلاو ةسداسلا هلئاعلا ىضاهكحو ملا وهاذه سوكتاماسا

 ةعدقلالالطالا نمدهاشيامو هركذقيساك نوّسنام سسقلا سترتف

 را كام لج ات اذهازاسغ ق ةقيرعللا ةجاعلا نفنوف
 تناكو امكحاممللاّ ع ءلثاعلا مذهاهتذختا تناك يلا ةعدقلا ةنادملا

 سدس ةممادع رصعلا كلذ ىف ىعست

 ىرصم نكي سوكتاماسنا كلانا لع تامالع ضعنب لد يدقو

 ةفئاطلا نم هلصأّنا قملا,همسشالاهلعلو نيخروملا ضغب لاف لصالا

 كلت لبق نيقباسلا كولملا ضعباهلعج دقتناك ىّتلا ساوسام ةامسملا

 مصاذاو هب رصملا دونملا نمةصاخلاركاسعلا ةقرفنورق ضعسةّدملا

 لعأ نم لصالا ةدم|ن ورمشعلا وةسداسلا ةمك ولملاهلئاعلا تنكر كذام

 هب رصملارابدلا تئرو أدّقَف بارغالا نم"هلئاعلا هذهنوكسح عمو (ةقرب

 جنن ل ناو ىش معذ ةنسنئاإلثو نانو ةنامةفاسم ةهافرلاو ةداعسلا



 قفل
 داشنالا, ثشتلا نمههلعتناكالد وعتنأ تدار أ اماعبارغالا بلغت

 كاملا كج ةدمل وأى اهب عقوو ةملصالاةلودلاو. ةملهالاّة م ءوكسلل

 نيرشعلاوةسداسلا ةمكصوللا"هلئاعلا ولم نم سوك اماسنا ىعسملا

 1لولم نطل بثاني نمي فما و جلا فلا دعاملا ةتمرتكى ااعول قتال
 لولملا ديف دعصلا ةهج كرت عم ةيرصلا ميلاقالانةسلهالا فئاوطلا

 نيملهالا اكلمر شع الا نطلست دم تناكخو هانفلسأفناحالا

 كإاذ ةنهكلل ضعوا ضرب طلال رشم تستر ةيعارإ لالا

 نمبرشي نم ىلا اهماسقباهتلود سهأ ىهتن رصمّنأب ربخ أدق ناكر صعلا
 برشلا سلام ضعدىف اوعّمجادقاوناكو ساحتلا نمءان ىف كولملا ءالؤخ

 ىناوأرك الا سسلا مهلوان ىطاعتلا نا وأنااملو ةيشردلا عال اولا ضع

 ددعل طفش لو مسا اوملاهذهلثمف اهب ىطاعتلا مهتداعت ناك تلا هذلا

 سوكيتاما با: كلا ١ ناكو طقفءانارمشع دحأب مهان ا فنيدوحوملا كولملا

 ساحنلا نم ناكو هرفغمىف بورشملالوانف هديف ءاناالب قد ىذااوه
 هجولا تاريد نم ةري ىف لاما ىف هوفنو ءامدنلارئاس كلذ ىلعهدسفل

 َنادللاقف نوكءاذام نهاكلا لأي لسر أف مهنم قش نأدارأو ىرصملا
 الوأ كلذ برغتسافرصلا نم نوجرذع ساخفلا نم لاجر هدم ىذلا

 نم موقرصم لاوس ىلعرمبلا نم حرت ىتحم ةريسب ةذمالا ضع
 نيبرصحلا ضعب ىلع هاملا نماوجر فن قرغلا مهكردأدق اوك نانملا

 سوكيتاماسي ا. كل ىلا ىرمصم لخر ردانسف درزرلا ملعو لحاوسلاب

 ناهللاهو ةياثملا هذه ىلع دررزلاءنيعردتمالاجر كلذ ل بقدهاش نك لو

 ركنفا هنوححلو دالبلانوبهنير هلا نياوجرخدق ساخنا نمالاحر



 قل
 مسهروصقب نوعتم و ةديدملا مهعتارهىفنوعثرب نيسنسمرلاو
 مهرخافعةءولمم مهر اعدهعلا ةسرق ىهو ةدسشملا

 ىهتنت ةيرصملا رابدلا ىلع نيبلغتملا ةم ونسي الا ةفئاطلا كولع هنا ع

 نوريشعلاو ةسماخلا ةمكولملا "هلئاعلا

 قعاوماقأ مهنأ ةيرصاارعسلاو ةضراتلا تالصستلا له ركذدقو

 ا ؟ 107 ةئسىلا #1 8 ا/ ةنسنم ةنس نيس ر صعدكلمملا"ىسرك
 ناكو (دالملا لبق 116 ةنسىلا 7215 ةنسنم) ةرعصهلال دق

 تنةٌدمهن رصملا رادلاناك احل لو هحسحارمت إلا ىعس رضع مه أ

 كلاغالا راك أ نيم ارسكتح رش انلا هلع صعت حنس نب رشعو

 ةيرصا ةيرمسملا يلاكالا نم (حونزلا) نيد ومنيالا اوجرشأف نير ضم
 نماهب اورفظ نأ مهلرمست ىتلا ةيلهالا ىذارالا عبج مبا مفاوعستقاو

 ابنه ةالحاو ىلعاكلم مهنم لكد لقت ةررغصة موك: :ريشع ىتنثا ىلا مهرافظا

 ثادونلا ةماغدهعرخ ىف تعحرأب رصملارادلاّنآق اغثالا سب رغنمو

 نماهارتفاهم نوكاباس كل اروهط لو[ ىف هلع تناك ىتلا اعلا اهيلع

 نم رصللا لاغالا ناك نع تل زوما موك ةموكس لافعتللا هه
 ةاهل نموركذلا ةفلاسلا ساوساملا ةفئاط نم اواكاعرو نيفلاحملا

 ةلودلا ديف دحاو ملقا ةروصفف ةيئان' ةّرم دنعصلا ميلاف أ ىرت بونملا
 اهدهعل وأ تناك اك ةيئادوسلا ةكلمملا يلاكأ هل دعي ةببومشرالا

 نادوسلا وامن م ةينانثلا ةْرما هذهىف دمعصلا ميلقا ىلع مكاخلا ناكو

 اهلو سد رونوما هكلملا هتحوزو خغاس ىعسملا كل اوهةروك ذملاةبانملا

 نمرمصم تئسالو قالوس ةعدقلار ان“ الان ازد ظوفعحم سع لاثت

 بلغت
 .ء©
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 نادوسلا كلم نم يلق اه. اك رصعلا كاذ ىف اهلك
 لاف نورشعلاو ةعبارلاتءاج ني رشعلاو ةثلاثلا ةمكولملا هلئاعلا عبو

 مكحدقو سروكو هلل امي دحاو كلم نع ةرايع نهر نرخ اما لا

 دقناكروك ذملا سيروكو كلملاىرتل هال مةناف تاونستس ةفاسم

 'رل نم طقف ناكامناوأ ديعصلا يلاقا نم شوكلا ةفئاط درطل قول

 هتضبق تحت اهلكاهعمش ةيرصلا ميلاقالا ىلع نيبلغتملا فئاوطلا ولم

 ةتبلا ئث نيمّدقَمملا نيخرؤملا نعانل ل قش ل تلق لاخلا ناكفمكعأ
 اذه يرركدو كال !نأوهانلىةحلاامناو ن الاةياغل عملا اذهىف

 لري نب داق ناو دل نضر كالا را قدا ناب ادا
 هلناقف نوك اناس ٌوءدملا نادوسلاةلود لولم ضعبلالشلاءارو نمهملا

 قو رولا هلع 1 مدار [تيراشلا ىاةاهلاو 2 رخال
 رحل اىلا اهلع هديت لاطفةَّرملا هزهىف ةركحل ار صم ىلع ىنادوسلا كاهل

 لاخلا ىلارظناف هتلود ةرئادىلا اهعضو هتعاط تحت اهلخدأو ضيالا

 نم موملا كلذ ف نحن نيو بلغنا فيكن ااغاارصصمتو .بلقنافنك

 تاوردلاب اينلمع نيا راقوالا انهن "تاه كاجر فرقا
 ةنعارشلا اولعفدق ناكح ىّتلا ةوسحلاةس رملا عئاولاو ةيطعلا

 ىتلا ةيزللارصعنع اندعبأامو هذه شوكلا ةفئاط عم نوسقوتلا

 باقلالابمهزيانو راقتحالا عماهب مهفاكمهلعرصتتا اذارصمنوعرفناك

 امأ لئابقلا عاعر ميعسو لفاسالاب.هوءدنف راغصلاو ل ذلا ةياععم

 سلحو رمصم ىلع رصعلا كا ذىف تملغتىّتلا ىههذهش وكلا ةفئاطَّنا
 نيسفوتومالك ماركلا كولملاو ماظعلا ةئءارفلار رس ىلعاهكسلاعص
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 ةملضأو ةسنح [نتلود ننب ةعزوتمةاعرلا كولملارمصءىفاك تناكاهتسلابو

 الودتتعند 0 ريشعلاز ةثلاثلاةمك واما ةيلئاعلا مان ىف تناك 0

 قيرطظملا اهدوةب ةقفتمريغةرثكخ فئاوطءلل+و ةقّرْفتس ةريغص

 كولمنمةريششع لاخلاءوسقوس لا اهقوسز و لالعمضالاو لالتخالا

 رهظي ةفئاط ىهو ساوسام ةاهسملا ةفئاطلا نم ههرثك أ لصأ فئاوطلا

 مث ةيامعلا ةلودلا ف ةيراشكتالا ةفئاط ةلزنع ةَقشللا ف تناكاجنأ

 . هلا سالتخالا قيرطبت قتداو كلا قاع ىلع دوعصلا ف تعم

 راددلا تنك كاذكمو هلع ىعتلا ةحوّنظلا بس< تاوتساو

 ىقعرصصبتملا ةريصيل در لام َض لالا ءوسْنم بونحلا ةهت هب رضملا

 لمسق نضوهلشفلا عاون نم ةهطلاهذهب ايفمكحتموهامناكن او لاب

 ةياغلة لاخلا راصعالاذ:منملزت ل ىتلا ةينادوسلاراطقالا نك لذو 7

 نح ىلع نابواهرانغفثدكنا ةنوعرفلاةلودلا ةعاطت حتر صعلا كلذ

 لَقتسم ةلودو ةمظتنمةكلم نغ ناوالاكاذءانثأ ىف نامزلا نمةأغ

 ةلوداا مهلسرتتناك نيذلاةالولا نمدح ا اهبالؤ اهيلعدب رصمل سدلراصو
 ءاروامذ اهيماو ا دفننل سفنم ةئردمو ةسطةئردمنم اهلا ةيرصملا

 ملاقألا ةالو بقلب تاهملا كات ىلع مهلهعشسست تناكو تالالشلا

 تقبساك ةينوعرفلا ةلودلا ندل نم ةنيوشالا ةالووأ ةسونملا

 ةلودلاةعاط نع ( حوزلا) شوكحاادالب طقنحرذتملو هبلاةراشالا

 دهعف مهتبلغ تدتماو مهتلوصتّدعتلب ةيرااةعسىلا ةيرصملا

 ةبلصالا ةيرصملا يلاقالا ىلع نيريشعلاو ةئلاثلا ةيكحوملااهلئاعلا

 ىاوتلا كاتتراص ىتحابنملا لقاوملا رصم د معص جاوب نم تغلب و

 اهلك



 كل
 ضعبل اهياونأ تدم دق ناشلا ةيظعلا ةسطلا ةيكصولما تالئاعلا

 ضعب مهتعطقأو افن اهركذ مَّدَعَتاك ل ءارسا ىئ لثم بارغالا لئاستلا

 دئمح سلو ناسحالاو ةفامضلا لمس ىلع اهفاومقمل ناطالا

 ناك امدّربك مهتدصع طبضو مهتعاطاةلوهسنماهققحتل مهتلوصنم
 ْىَخ ىلا ةدملا دهعق اَمآو .ةوطسلا ةنظمو ةملعلا رهظم ماهل

 عوفرملا ىلع ضوفخلابلغو عوضوملا بلقنادق هناف نآلا اهددصب

 نودعمو اهلع نوموةينيدااههنيروك ذملا بارغالا لئابق تراصو

 نم مهل ىطعأدق ناك امّنأكاذ نم ةبصمربيكحأو هيدا ,هدودح
 ءالبتسالاو هك الةسال مهلامآتعلطت عافنتسالاو ةبراعلا هح ونىضارالا

 نيرا تايرالاو ”قتاد فانا هاي ماعم
 تمكحو رادقالا ديابلع ه,تمكحتام رصعلا كلذىف رصمل ىرحو
 هده ىدحا اهلع ىلوتسادق هنا نم رارتسالاو ماودلابه«بفابملع

 ةبقرشلاروغثلاب لاذ نيح ناكى تلا ةروكحذملاهيرصملارغغلا لئابقلا

 ةهلثاعلاب مهتعانربع نيذلا مهةقيقللا فاهكولمو ةريثكح تاعءاجاهم

 نيرمشعلاو ةيئاشلا ةمكولملا

 الاح ًاوسأ ىرخأ ةيكسولم:هلئاعةفلاسلا ةمكولملاةلئاعلا تقلاخ دقو

 رظاسلا نيعلرهظت امناف نورشعلاو ةثلاشلا ىهو اهنمال ام ادرأو

 تأ مضتا هنأ كلذ نابو رطاخ ىلعهلدرتن كتل ةمرات ثداوحي ةسلتم
 دقعلا مأةدّدعتم لعثل اةدّدسمتناكاضي أ دهعلا اذهىفةبرمدلاراددملا

 ةلوهجت نالا ةباغل بابساللالتخالا نم ةغلب ةجردىلا لحلاو
 ةماكلاو مالا ةدحتدريغ ةهسقنملاصشلا ةسهج نم اهارتف لاخلا

 2 يا



 يلوا
 ةدوجوملاةسفنلاةعتمالا باسو سدّقملاِّس ة'. دمرصاخو ئطسلف

 برغتسا ةلكواملا:لئاجلا هذهل نيب وسلا كولم ا ءامسأىلارلظن نتي اهناكميي
 دورغكن اتسدركو قارعلا ةهنلولملاءامساكمهرثكح أ ءامس اد ثح
 اضيادهاشيام كلذ نم برغأو لسقلا اذه نموهامو نوجرسو تالحتو

 نمكولملا تاذنع ةيصوصللا ةظفامحلا,ةموسوملارك اسعلا ةقرفنا نم

 ةوعدملا ةفثاطلا نمل. نيب رصملا ىلاهالا نماونوكم مل ةمكولملا"هلئاعلا هذه

 مااتالاروغت نع اهدرطدق ناك ىتلاةسللا فئاوطلا هاج نم ساوسام

 دئاوفلا نم هيانرفظاموهركدفاسام ةّرمريغشلاثلا سد صر لاةيرحلا

 لكمهلا فل صح ىذا رفا نمذ ففاشكتسالا قيرطباقباسةروكذملا

 رادلا خب رانحاتفم وهناك( سس. اريسالالادمعم) ةينسا اريسلاب ىعبملا

 ىذلاواهدعباموني ريشعلاو ةيئاثلا ةدكصولل ا'هلئاعلارصعىف ةلبرصملا

 ددملاف بغرتتناك امر دب رصمناوهددصلا اذهنعكلذ نمانل عضنا

 تراص اهترئاد طم قعسوتلاو اهتدام] ص نعحورغلاة قباسلا

 تناك امر دقبواهسفنفصاقتلاو اهتاذىفلخادتللالا اهل لمالن الا

 اهعثارسش,ننقاصملاللملاو ابن اوقبني روان الوداافملكت ىالوأ سن

 اهيلاوهتاراش ادّرحت عسطتو اهيلع بناجالا للملا تاكحتأ نعذنتا تح

 ةيسيفنملاو ةسطلا ةيكولملاتالئاعلاادعاصفن الا نم ةملكلابتسردناو
 ادعاصفن الا نمتراصاسادالب ةهجىلا اهب اذن انذيرصملارادلاَنءاكو

 ميلاهالا نم ئادملاضعبالا اهتلود توسدلتو اتكلم تو ذختتال

 ةيئاثلا ةيكحولملا"ةلئاعلا دهعءادّمانمةب رصملارابدا!نا ىلع ةنرحلا

 ماافتناكحرصمناوهكاذناسو اهني رح كاتمال تراصنيرشعلاو
 تالئاعلا
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 اهنمةوقّدْس اءادغأ خاوئلارئاسنمادعاصف

 لبق ١72 ؟ اسف نورمشعلا وةيداللا ةيكسسوملل "هل اعلا تءاجانو

 ىلا ةمسقنم هب رصملارادلا تناك (دالملالبق ١١1١٠١ ةنس) ةرهلا

 ناكامو ةلهالا ةملكلا قّرفتنم اههفككمناك ام بابسال نتكلم
 :زولل اهلل ةنط هن دع ايخارسا تنعم" يلح اا نينا نسا اكل
 ىهعو (ناس) سدا مس دع ىرخالاو هب رصملا سسقللا ةفئاط نم نوثداحلا

 "لج ىفهخ راتىف نوّسنام سسقلا اه درو ىلا ةسلصالا ةمكولملا”هلئاعلا

 ”نلثاعلا ىه تناكرصعلا كلذ ىف اها ىلعدي رصملا ةدكحولا اتاالئاعلا

 دالبباهل ناك ام تدقفدقرصمت ناك ةدملاك ان فو ةقمقملا ةسكولللا

 نزلح لعل نت دس ات اف راع طب تر طرة داعألا رد
 ىوقالازيثأتلاو املعلا دل ااهاراصّتلا ىهامسم دالي أن م عوضوملا
 قرتلا بايسأ ىف اذخ الزر كلذناو لاما سكعب ةملينلاراطقالا ىلع

 نمءامءانمهدالوأ نماريثك اوعددنعصلاةلودلولم نا كلذو داندزالاو

 هحولا ولم ضعيىدهاو امسادالبب ح و نب ماس بنيد لهعمسلالسق

 رلئاعلا دعيءاجو هناحوز ةلج نم نوكتل ناملسول اهنانب ىدحا ىرحملا
 .١١ ةنسفنورشعلاو ةيناثلاهلئاعلانب ريشعلاو هي داما كل
 ةلبدملابةل ودل ا هذه كلم تع ناكو (دالمملا لبق ها ةنسا) 0

 هذهنارهاظلاو (ةيقرشلا لقا)هطس ”لتةسبحانن الااهلعتدوجوملا

 ةنعارفلاو ةازغلا كل ولملاة يعز ىفدعب نميريثك اهكولم نم نكي "هلثاعلا

 ىلعهمهاو قاششةاروتلا فىعسملاوداهكحولم لوأوتاحوتفلا لهأ

 يلم هدونح ازغهناهنعركح ذدقوكنوسةعدقلا ةيرصا ارامخ الا
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 ةلود عطقو 7 ارككخر 2 فاعضاىف
 ةيكولملا"ةلئاعلاكولمهتديا عدي رصملار ابدل تيزوحو نيملصالا ةنعارفلا

 عاستالا ةباع تاحوتفلا نم ه,تعسوبو عاسمطالا نم ةرشع ةنماثلا

 ناىلعت فرش أ دق ىهاهف ٌسطملاو ةأطول اة دش نم هلع تناك ام ردّقب و
 اهتنطلسديتناكنادعبو اهارث بررق نعناحالااطن و اهاج "لحس

 (ةقربل امج له مهو)نيسمللاو (حونزلا مهو) شوكلا ةفئاط ىلع هلئاط

 اوناكن يذل للملا ءالؤهنم كولمان الاه سهأ لمسفاعم امس لهأ ىلعو

 عج قزعو اهدنطلس ل مش قّرفتامتاو اتموكح ةءاطتحنو اتضبقف

 اهكالماىهىتلا ةيلصالا ىضارالانم اهديفام عنستتلاهنوكل اهتلود
 تغلب امهم بونملا ةهج ىلا هلبامو لبنلا ٌئطاوش ىنعا ةقيقحلا

 اهتوق فعضتو اهتوطس دسفت ثدح ىلا عاسلالا اهتداق لب اهدودح

 ةبوعأ عونتو اهترثكل ىيلعءالمتسال تدار نيذا للملا عاون ف التخاب

 دهعلارخا اذهناك ةققحلاف و اهتعسلاهتنامحب تئيشتىتلا ىيلافالا

 كلملادعب نم تزعامل ةيرصملا ةلودلا ناف رصم خي ران نم ةّدم هبا

 عج نم اهلعةجازتملا راطخالاهذه عج رادتنعشلاثلا سسر

 نعت حرخو لالعمضالاو طاطحنالا ف تقول اذهنمتذخأ راطقالا

 اتكلتمادقتناكح ىتلاتاحوتفلا عج أم شف ا يثدهعلا اًذهىفاهدي

 راكهس ترسات ىذا تقول اءاحن ىلا اء ونحو الامم ةقباسل اراصعالا ف

 دقو مهسور ىلع ةنعارفلا حان اوعضو نا ىلع نيب رصملا سسقلا ةفئاط

 اهروغت قسضأأ ىلا ترقهقتو اهدود_ح لقأىف هب رصملاراددا|اترصحملا

 ن الا نمابب طا مضارأ ةرئاد نما دجريسلا ال ااهديىف سل تراصو

 ادعاصف



 قع
 بجو ٌريلا نعءادعالا ش :ومح تاج عقدي ةعتولاهذهءانثاىف رصلا

 نيبولغملا سرتفيو هنعلئاقي سن اتسم دسأ ىناثلا سر كلكم رع
 ”لئاغلا ىدابمن أت يثدقف ركذام مضاذاو هنمالدبءادعالا لاجر نمهل

 تناكامناوانركذاكعلاطلا ة دعست ناكني رمشعلا ةمقلا هب رصملا ةمكومملا
 نانتسا ةمشفل ارخافملاو ةميظعلارث املا نمقياسلا نمزلا فرصصم هتزاخ

 ولم نم هدعبءاحنمناالا ىنائلاداعهن“كثلاثلا سسمر كلا دهعىف

 لورتملارخافلا ثارعملا نم مهي ديأب ام ظفح ىلعا ورديه نلماخاوا ةئبدم

 نمنلاثلا سصركملادهعفلصحامو نيقياسلا ةنعارفلا ندأ نمومهل

 نمةبقحتذب رصملارادااتقوىتلا تارصنلاةمبو تادورملا ةوطس
 عوقولا نم اهدافاالو اعفن ىدحا ال نحلا هن واه ىف طوقسلا نعنمزلا

 رادداا ف تلّتخاو روظنملا لالا لحدقذ ”لهجانو اعنمهنمديالاف

 بان نم ةالولا اهبلزيؤناك ناو ماشلادالب تراضف رومالادب رصملا

 در روص ا مشف اش اهلعاهتنطلدريصتو ةمعبتلا اهب ىثالتني رصملا ةلودلا

 اهتوقماوق هءناك امامسا لهأ عما هتاطلاخلوطب هي رصملاراددلا تدّقفو

 نمةدراولا ظافلالا نماربشكت كب رتو اهلمش عاتحاو اهسهأداحتلاّن

 للملا تادوبعمنم ةهل !ضعبو اهتغلىفلخادنن حوف نب ماس بتال
 اده ل ماهل دهعي نك لو اهدياعم نمةدابعلا عضوم ىلع بلغتت ب ناجالا

 كلت ىف هي رصملارابدلا ةميهىرتعا ىذا اروّتفلا لوصح قفاوو لبق نملعفلا
 كلذو اهارع”لحو اهاوق نهو أف اعضالا باسا نمرخا سسدراوةّدملا

 لوام ةمهروتفب اورعشتسا ملة سطة نب دع نوما هلالا ةنادعاشمنا

 اتفامنش اودهتحاو اهتوقنهو ةداز فاوذ_خأ ني ريشعلا"هلئاسعلا
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 كلملا ناك اهلّوأ ناف م مر وحصم"لئاعلا هده

 حلاصلا فلن! نوكي نا هب وكس ام تانارملا نمرمشايدقو ثلاثلا سدسمر

 نافذ نيمدعتملا ةنعارفلارايكح ةمزفدعيو نيفلاسلا كل ولملاريها شمل
 اذهمأشنائذإ !لكنهلا نهتناك ةبيط ة حان نموت ةنبدمةايهسملاةهذلا

 بايوأيبكسسصح بايلكث بح هكذا اديلختو هرخفل ادبجت نوعرفلا
 لصحام كلذنغ تاوزغلانم»دي ىلعلصحامب انئّدحت ةرجلكو داتعم
 تجرخ دقتناكو ديدج نمةعاطلا تحت تنوملادالب لاخدا نم هدهعىف

 هرصع وك اذكناصعلارّركتو هب زا اهلع برضو كما اذهاهارغفاهنع

 كلذ فرصلداعوةَرملادعبتّرملا مهعمشف ( نزلا دالب ىهو) شوكلادالب نم
 نمةب رصملاروغثلا ةمرح نوكهتني_ (ةقربلابج له أ )نيسدللا ماوق ار ضعلا

 رةساو ةعزهّرشارا ص مهمزهو ثلاثلا سسمر كما هاك الف برغلا ةهج

 ناك ن يذاا سال ةفئاطن اكلذو ارحبو اًربلامثل اةهحب هندمىف برحلا

 مضناو ثلاثلا سمر كمل ىلعايئا ا وماق ىناثلا سدسمر كلما ,هرمسكدق

 نطسلذلهأو وراكز ةامسملا ةفئاطلاكماشلا لحاوسنمماوقأ ةّدعمهل

 نيب وهب رصملا ليطاسال نيب تلصحرو صربق رب رس نمدادمال ا .هءاج تح

 ةمولعم ريغ دم نمب درعا ةمظع لدعم ةمصعتملا ماوقالا ءالؤهئاغس

 ناد سى اب قالتو ناعيا اف عمجا ىيورلا طس ,وملاركلالحاوسي

 اورفط ثدح ندرصملاءادعأ ىلع ةعزهلااهبف تناكو ناتي رفلا برا

 حاومالامهتعلس او رلاعافىلااهيف نع مهنا نساوقرغاو رصنلا مهملع
 هنافونا ةمبدعتدوجوملارواصتلا نكض ىف عضاو وهاعك اذ لعل دتساك

 لحاس ىلعافقاو ثلاثلا سسصر كلا ةروص صوصللل ا ىلعا ف دهاشب

 رعبلا



 ا
 عقاولا ف دجو هناقداهملا او وزغلا ثمح نم ةنعارفلا نيب ىناثلا سسمر

 تاديبقت توريب نم برقلاببلكلار بالا لقوبلا لبج نم تاه
 سيرتسوزيس كلملاب نانوملا همس ىذااكإملا اذهةمظعي دمشتةعدق

 تاحوتفلا ةعس مهد نع هعسا اورهشاو تاوزغلا ةرثكب هرك ذاوعاشأو

 اذهلاحمهلتحفنا اذانيخرؤوملا نم نوفصنملاه.لوقمسىناا مصعلاو

 نوعرذهب رمشاامناوهةشملاهذهنمتارامتلاورانث الاةداهش:كملا

 نءولخال تاحوتفلا ةعسو تاوزغلاةرثك نمروك ّذملا س رتسوزيس

 مهذخعانيذلا نيمّدعتملاَنيلْؤملانا د

 عئافولا نم ةقبقلا فل صحام لكهدحوىناثلا سر كلا ىلا اوبسنامنا
 كإملاولّوالا سوس كمملاو ثلاثلا سّتو كلا نم إكح نمةس رمل

 رتذلاةخابنو رمل روز تلى وكت ند سانا
 هدالوًاريشع ثلانئوش كلملارب رس ىلع ىناثلا سر كلا فلخ ىذلاو

 ةعدقلاه ب رصملاتارامتلاوران“ الابدراووهاع حام شتم ىممملاروك ذأ

 ىسوم مهدوشبةب رصملارايدلا نمل ارسا بح ورخ ناك مكح ةّدم فو
 ةاروتلا ف ةرركحذلملا تازهملا نم ل صحامدعينم (مالسلا هملع)

 قرغلا, كله ىذا!نوعرفلاو هاذه اّمفتسُك للا ناكر ك ذاكسهال ناك اذاو

 انرصعةياغل ةسقابلاروبقلا نمض ىف دوجومهربستةكاذعمو مزلةلارحبىف

 دعب هب رصملا ةكله ارب رس ىلع بقا عت دقو ْكولملا باب ةفورعملا ةهلساءاذه

 مهضارةنابو ركذلا قكتستال مهمكح:دمكولمهنالثروك ذملا اًنهاسمكملا
 ةنس ١1 4 تثكمنا دع ةرمثءةعسانلا ةمكولملا"ةلئاعلا تضرقنا
 ةّدمحاتنفاناكو نب رشعلا ةمخلا ب رصملا ةبكولمما”هلئثاعلا اهدعب تءاجو

 كذا اذه ةرانق نداعتلا



 يقلل
 زواص لون اعجلا لا ثدح تن تنك ذاربكصلا كاقلاو كال اهي
 هلكبصعتثمح كدلارظني هماعت:ملاعلاو زراءل وأ ل دنح مامأتذكو

 ىنوتكرت ثح اديدشًأطخاعج تأطخ أ دقل هلوقب كمل مهباحأف ك.لع
 ى :رصانب ماقال و ريمأ ىفعسأ الو ريشع دما ذخأالف ادي رفءادعالا نيب

 نود تلتاوو ىد_>و للملارئاسنم ٍبارحالا تمزهلب ريصن اقلطم

 ديعصلا قةمظعلاب اهلل وعدل انمار نملك مط ناو ىدنح

 ودعلا ف طاع نح امهاوس ى ديد لو ىلعالا الملا فةذاعسلاب :رتجالاو
 ىلاتيوأ اذا ارف هلالاةرضح بلا ددحي موب لكى امهوفاعاوامهومرك أف
 رابنلا عيصأ الف هانعمام رعاشلا لاق ةديدعلاةدعالا تاذةدمّملاىروصق
 عجرو لاتقلل اناس سمر كمل اداع رانتساوىناثلاموملا فول اقرشأو

 هاحصأ نم ناعممشلاداعو زوا ىلع لزئ روث 0 لامصلا,ءادعالا ىلع

 هتسيرفب رفظزابلاكهتكرعمفودعلا ىلعهعماوضقناذ زعلاو دجملل
 عبج تلعتشاف هيداوجراوح ريس ناكى ذا اريبكلادسالا ا هعملتاقو

 كلملارفطو قلم ضرالا ىلع طقس هنماند نملكراصو اسمضغهحراوح

 ىتحل لا لج رآتحومهساد وا دح أ مهتم: لفاعمج مهلتق وءادعالاب

 ىهتنا ةدحاوةعطقاهاك تراصو مدلا ف تسرم او مهرلا مهتم تسردنا

 تاس [ضعبةروك ذملاةدمصقلارخآىفو ةحدملاهذه نم هداربااندرأ ام

 00001 6 تا زل ةنممو توملعو تروا مقل ةنق تق
 ةداماهب تعطقنا ةندهدقع نفرطلانبدقعتاو ةعزهلا رمشب ساشا

 هذههملع تاتسشاامم انهءاندرو اعو مّدقتامفهانرك ذاك اسقو برخلا

 كمل لزم ةمضق ةءافكلاردقب رهظتاقباس هلصفملاتاناسلا نمةدمصقلا

 سيسصر



 قل
 ةرءلكف مهلاطبأمزهو مهلاجدرهقف تابلاوتم تام هتلج مهيلع
 هلعشمبب عمف ةعقولا او دشي0نيدلا هناسرفوهركسعداوق هلوح تعقجاو

 ىضغمكلعد شا و ىلقيكللعدتحادقلى :رمعل مهل لاقو هلو مهعضو

 ماقمملا اذه الوم .ةي لولو هتدلب ةمو- ىجو هنطو قحىّدا نم وكس له
 مكصاحتو كعالقىف حفلت مكتكاسم ىف متدعق لب مادعالا مككردال

 تكلرااعاو 5 مكلاوح نم ىدنعمتد روأالو اريخىدت اولس .رتلو

 داهلا تقر نقر نانلابصوم مالو :لوأو متللع اكسل
 ةكجىناسرفو ىدونح فرتقادقلو متأسأو تأطخ ا دقاعج َمنأاهو

 ىعاصت ىدحو تردبأ ثح ريكصأأ اهنعربعي نا نمامم ىهلب ةريبك

 نايس رمل مالو ةاهزلا وك ابنحلا كي ناسلتا نينعسلالو نباتا قر
 ذخأيل ثيح ىدرذعتنكو ىدضعة ثطيل قيرطلا هما: ماعلا ىلخاو

 ىدسدحأ

 نيح بورغلا قو برا نادممهصوةروك ذملاةدمصقلا نمكاذ لبو

 هانعمامرعاشلالاق ثيح بورهلا نم هنلا سمر كمل ادونج تعحر

 ةراكلو مدلانارومغم معرلاب اندتهاوراس ث مح ضرال ا هجو او دجوفاونآو

 اهيأهكنولوقي كاملا ةرضحاومطافن مدقلل عضومهبفدجوبالف هيىلتقلا
 تنغأدقل تابثلاىذبلقلا بحاصو لسايلا لطبلاو لتاقملادمسلا

 نم مو هلالانءاكنااعو ةامرو ناسرف نم كدونج عمج- نع درفع

 امناو راطقالا نيب نم ساّسسحلا ةفئاطرطقروصنملا كفي توحم دقفهبلص

 ماك ناطلس نمر طن كل ىفناالو ةلغلاورهقلاكلمو ةمظعلا برتنأ

 ورعالو دالللاو برضلا موبىف داهللاو برحلا ةفظوبهدونج نعالدي

 2 يا ا



 ١ض
 ٌثنح هءاحرباجأو هءاعد هنىل هنا سل ىلعرعاشلا هن وطت باوج روك ذملا

 ها اهب لاه

 ُلادص سّشسومره ند اا ١ تععسو لادن سسمراب انعامسأ عرق

 كدب ذخآ سعثلا انأو ببجنلامزو بءالا مث كلو بيرقكنمانأو

 اواحولو مالا نس نيديدعلا فال الانم كال كدع د موقأو

 تفعضو نيرسكتم كسارفأ كبانس تحت او-ارو نيمزهنم اوبهذ

 الف مهيناوج نيب مهؤاضعأتخرتساو مه اوج نيب كئادعأ سو لَو

 سمع اك ءاملاق مهقرعاسو اعراب نرز حالو أامهس هج نومرب

 هفلخ مهنمدحأتفتلءالنأب قدارا تةلعتدقلو اضعب مبضعب لئقيو

 دوعدالف ىوظن مو دوس الف مهنم طوس نمو

 ثسح كلا باكر سثاسناسل ىلءرعاشلا هلاق ماضي أ ةدسسصقل اهذه نمو

 0 علا ءادعالا فرغص قاردقو امزالم هاكر لو امئاف هينا ناك

 ظ هلوقيهبطافن امهلامملكب اهتمهةهجوم امهلع
 انشبدق لازغلا مول رصم ىج ىباحو مركلا ىلمو ميظعلا ىدسأب

 ةاحنلا ةاحلاو الهم الهخ لاتقلا طسوف ءادعالا فوفص نيباندحو

 لمعلا نوكياذاملحالا ىدسس ا, ىرعشتسل ايو انسفن أ سافنأب

 كاف سثاسلا اهيأ كلق ّوقو كل ددشاكلملا هاجأت رعاشلا لاق
 متهلذخأف هتءنغ ىلع ىولعلاز الا لمح أك مهيلعلجأو مهاتلاس

 لجو هّب رعدتتمح ماع سر لسرأو بارْتلا فا وقلب تح مهاتقاو

 مولع



 تف
 لوقيُث حرطخلا

 مهنمىعم قسيلو ناسرفلا ىرك ا عوةامّرلا ىدنج نم لكىدحو ىنكر
 نومأ هلالا ىلأو بر ندير اذاخ ىرهظ دضعبالو ىرزأ دش نم

 قاع داو انأ مأ هدحو هكرتيو هدلوركحدااووهفأ ىرعشتنلابو

 ىلا تفرط تعيتاو كسل تاما ناس رع
 ملأ قادير هيجو فكة ىادعو قاوزغفكمالك ىف دريل بومأا
 ةشردلا مساوملا كلرهشأ لأ تعصنامب تدعتناو ترهأ ثح هحتأ

 انغلا نم كب ت“المو ةديدعلاةيديعتلارئاعشلا كارقأو ةحجهبلا

 تانان رقلا كيانل ٍبَرَشت اهماسآءاندلا تعمتجاو ءادعالا نمةذوخأملا

 كِل تحيذو ككالمأ ةرئادف تدزو تاّرَدَتلا عاونأ ك ترض ىَدؤتو

 بطلا عاونأرئاسو ةحئار 2 ئاشللا سطأب ةئ لا نمةْنٍ روث فلأ

 ةيظعرذعلا نمعطقي ةيسحلالكا م ةحئاشلاةدمحلا

 تالا كلنيتشبا ةربزح نم ترضحأو ةدلث اراصم أ ل دحل تقأو

 كتاضرمءاغشا راكلا فن فسلاترحو تاعادلا راجالا كزعل تاقنو

 انآو ىأاكوحرأو فران لوعدأ انا اهف .مالارءاسب السك ملا لمدت

 نمىجدادحأ دجأال ىدحو كتريضحىفو مهفرعأال نيريثك ما اوقأ نيد

 مسهتوءذ ةاتعلا ىناسرف نيبراهىنءّرفو ةامرلارراسع كرت ىدذج

 ردقلا نم ىىلوأ براتنأو وتميل مهب تثغتساو فوسح لذ

 ناسفلالاطبالا نم رب زغلاددعلاو ناسرفلاو ةامرلادوذما نم ريثكلا

 أردهظ ضعبل ممضعن ناك ولو

 كلملابرنم ةعصفلاةاانملاهذه ةروكحذلملاةدمصقلاىف ىل.مث



 ف
 رغسلا ف نو د اوناكمدونجو كلل اَناابتعقاو ناسو كلما يل

 نيماسقملا ىداوبلا بارعانم ةسعاجمسهاب اف سن 1 ةامسملا ةب دملاوغ

 "ر]سق ريمأ فرط نم نيب رممملا شوكلا لاوح أ ىلع س_سمتلل قو رطلا ىف

 نوعءرف عقوو ةيتشسملا د رطلا نءمهواض ةنب رصملاءادعأنيساتسحلاا

 شومح همف ”هإ ه2 نيح ىلعدي طرحأو نيكة ط رو هدو بو سسمر

 ترذو نييصعتملاماوقال ارئاس نما و سامح "هلق نم بازحالا

 هدحو هنادنعأ نيب وه قب وهدنج دق ةفنبب راهد 'ومح عج هلوح نم

 هظفلو الارثنلاب الولع ةجرتلاناساب هانعمام هرعادلوقد كلذفو

 ةعصلا ةياغف وهو كلم اةريض-ماق لاذ نيو كانهرعا شن الاف هاندأ

 نطل وأ :تنوم هلالا هن اكحاوتنالاو ٌةوَملا هبامجو حازملا لادتءاو

 طسوْفهّس رعلسراو لاتقلاو برضلاًابتو لامحلا ىف برحلاةْسْز

 هسفئبدرفمه وهو ةدومذملا ساتخ ءانبا ىلع مدقاو ةمولملاعوجلا

 دهشتج ماكقا”ىأ هدو دكرعملا مكاو هسنجءانبأ نددحأ هعم مدة

 ةبب رح در رع ةلاوسجتو نافلأ ه.طاحأدقو مادخناو عامتالا عجب نم

 مهريخو ةندلا ساتمخ لاطبأ عشا نم بنا لكن مناسرفلا هيفنتكاو

 ةزاّنو وزامو سودارا نم مهعم نييصعتملا بازحالا لاجر نم

 ل الو فاو روكا بو ريشو نانانوزاجو نولواو ةساكسكو

 لغأ نم دح أ هعمك إلا ةريضح 1 ولاجر ثالث هتان رعنمة برع

 هدنح ءاسؤر نمدحأ الو هركسعداوق نمالو هتلو دءا حا ندالو هنريشع

 ناسل ىلع رعاشلاهمظنام ةدمصقلا هذهنموتان رعلاركاسءالوةامرلا

 تقؤفف هبثيغتسي و نيب رصملاتادوبع ربك أىلااهيف هج هحودمم

 رطخلا



 قع
 ىشسُفُل طسولملا ضم الا رصلا را ازج نمةقيرفأ ةراك ىلع اوطّقسو

 دونملا امتعمهعفديلوداسفلاامفاوعقو نا مهنمّةيب وذحلا ىلاقالا ىلع

 اضي أ دملا كلت ىف لصح نا قفاورودابتحال او َةَعَشمْلاةباغدالا نون رصملا

 ةليق تقلاصم ل03 لادا دز ءاوتا نط تر 7
 ا نينطاقلا لئابقلا نم ىرخأ ةفئاط ني رمثع عم سادسجللا

 رابدلا ىلءاعبج- اون زحتو تابرعلا ىلعن وب راح ةعاصشو ةوذ لهأأ موق دو

 دفتلالو ةمسد :رشءىامتةدم مهاةاقيىلاشلا سمر كلما َقدو ةبرصملا

 نا ىلع ةّدملا كن دعب روك ذملا سر نوعرفّرطضا اس مهعم هتان راح

 موقلا عاعربمهوعديو سمالاب مهرةتحي ناك نيذلا لئابقلا» اوه عم دّقع

 زاحونا.ناملاا هب زافام فرمثلاو زعلا نم تعجن ده ةطراشملفاسالا

 ةدملا هلى وطلا ةوزغلا هذه عناقو ضعب لالخ ىفو نافرادلا حلصلا ب نع هي

 ةءاصشلا نيهارب نمهدونجر ا ءنمرضعم روك ذملا ناثلا سير ىدبأ
 هتلود ءارعش ضعب+ه.ذلاقناب>وتساامةملوحرلاةدالحو ةمتاذلا

 كنركلا ةهج طئاوح 0 لعةهشوةنمتدحو ةضع ران ةم- دمةدصق

 نم عد رملا نصحملا ريبكلابابلا نمةملامشلا ةهحولا ىلعو حي راخللا نم

 روواتنب ةديصق مسانلعلا ل» أ دنعةحدملاهذهفرعتو رصقالا لكش

 ىواسنرفلا بي دالاوه ةيواسنرفلا ةغللا ىلا اهلص /نما.توس رتداح أ ىذلاو

 ةبقرسشملاداليلا لاو>اب ءاذعلا لضاف أ نم هحورود ت:كرمرلوعدملا

 هك هب وابروالا راطقالا نمرصم ىلع ةريسخالاةدملاهذهىفنيدذاؤلا

 ريش فاهذراتواهتاسأو اهناعم نساحمو اهتارامع نسح ا انهلقنت

 ةسماخلا ةنسلانمةعدقلاة يرصملاروهئاادحأ (سهلعلو) سا



 فق
 ةمعن نولباقي و عمسوتلاو بمحرتلا نمرمصم هيوسهلب ات تناك أم

 َنانمةاروتلاف ىوراملسقلا ادهنمو عسفتتلاو عافنتمالاباهتفاسسض

 هعساب مست ةميدم ءانتياىف اذه سد سمر نوعرف مهلمعتسا لي ارسا ىئب

 تاصح ىتلا بورما لا-ةقمتحىف لتأتلاهنامم (ةريصلا) انلدلا قرشد

 هللا رشأو ركحفاا هللا رداشامقة<:ىلاثلا سسمر كلما دهعىف

 0111 الل لا هلال رضم لاس وس سو نلقي
 ةيكولملا ”هلئاعلادهع لأ نم علاطلا هنادباعسحةوطسلا ءملعاهل ناك

 نوثظمللا ل الاوهناكصر معلا ادهزا كلذ عضوتو ةرشع ةعسانلا

 ن الا نم تذخ أ ثدح نود ص ىهالا اذ_هعوقو هملاناكىذل!تقولاو
 ىصيالو امتاوقاهلع رك لودلا نيب تراصابٌ ىف ةنعارفلا ةلود ادعاصف

 تاما.قلا تاهلا رئاس نم ةرورضلاب اهيلع تماق لب اهتملكل للملا نيب

 اهلخدأ دق ناك ىتلا راطقالا عسج- نمتاماَقننالا تاكرحابملا تكّرحتو

 نوسفوتومالارصم نطالسو نوسّتولا ةنءارفلا ةعاطلا ته

 تكررحتو بونملا ىلا لامشلا نمو برغلاىلا قرمدلا نمنومّدفَنملا

 نم رثكح ىلءد> وامل _لديزاوالا كاذىفنادوسلا دال اضي أ نتفنلا

 ةديدعلا تارصنلا تاسضكر واصت نمل اكلم لك امهلاناطمح

 ةبب وتننالا ملاكألا ةالو رصعلا كلذ ىف اهزاح ىتلا ةغلسلا تاراختقالاو
 تاهملا كَ املعنيصاعلا ما اوقالاءامور ىلعةنوءرفلا ةلودلا فرط نم

 ىلع ةنئأاتحلا ةيدابلا نمرصمراءدد ىلع لزئاضي أ ةدملاكلتءانثأ ىو

 نوبعلا فرز دادعالاةريثك لئابقو دارماكماوقأ (ةريعملا) انلدلا ل رغ
 برغلا ةهج ىلااهيليامو ةقرب لابج لأ مهو نيسبللا نمروعشلار ةث

 اوطقسو



 لم
 قولا لبس دوجوملا بهذلا ندعم ىلا :(انسا ميلقاب) هيسادر
 سوتيس للا فلخدقو ءاملااهتم رفش كانه ةبعانص ني عثادحاب

 دنع فورا وهو ىلاثلا نسسمر كلملاةكلمملا ريرس ىلغروك ملا
 فالخو هم_دنيتس .واعيس هنف ماقأأ و نم .كسيرتسوزيسكلملاءنانونلا

 5 نا اذهو الوكت نوسجو ةعست ,هنمادإو نيعبسو نام

 نأ مد هناث تارامعلاريمعتو ران“ الاريثأتثمح ن منيب رصملاةعارفلا

 ل ؛ رمدملا راندلا ران ؟ند رثأ لينلا ىداودج وب داكنال هناريكت ريغ نم لاقت

 اههفوأ هعحا اهماعوالا َةقشعلا ةءنوعرفلا تارامعلا نماءاقبالو عدلا

 لوينسا ةلردعنادوجوملانامظعلا نالكنهلاهراد“ [نمو هعسرو هركذ

 هن دعدوجوااريغملا ديعملاو ةسطة دع ةمسنسم 2 ىيعسملا رصقلاو

 مومفلاو 00 ندد دنلا ننكج يسبح تاراعاو سودا

 نمميسملا رادقملا اذه ءاشنال هقضو بسو ناس. ةلدمقو

 لمعت اس ناكو كاملا ىمركىبءهتذمتلاطدق تناك هناوهتارامعلا

 ةصومعلا تارامعلا ءانتبافرصعلاك إذ ف رمصم ةداع ه,ترجاوسح

 مطار و ةيبرخلا هعلاكو نههسلا نيدراؤلانيديدعلا ءارسالا تاعاجب

 نودغياماريبك اولكب ارغالا نم نيريثك ل ئابقدراّو ةراك اضيأ كلذا

 ٌئطاش ىلعامس ادالب لو سة هج نمنئقباسلا ةتعارفلاريب د نسحل

 اهموصخ ةدو- بامسال هن رصملا رابدلاب ناطتسالا نودمضي ولينلا

 لكحابهلا دس ةةىفاهتنءارف لامعلا ,نممدخت سفابت ثدعم ةلوهسو

 روسملاو رطانقلاءاشناو ندملا طاطتخاو ةدلا دباعملاو ةدلهالا
 قِحْنو دود بناحالا ءالؤه ناك كلذ واهوحنو ناجلللاو عرتلاريوطتو



 ل
 تناكى لا قرفلاو ئيب ولغملا مالا ءالؤّنا سّرفتلا نب رطنم مسهفن نا
 اوكردتساو مهّدْشأ اوغلب تمنيصاعلا عامتالاةلرنع رض مهلماعق

 ماصخالادل ا وءادعالا دش أ مهرصمةلودا اوناكمفدهحو مهمزعالملقولو

 شطبلا ىفاوعسو نييلغتملا نماهباع زادقالا مهتفعسأ اذا اوراصاع رلو

 نورخلا هذه روك ذملال تالا ىتدسكلملا لاغتشا عمو نيحدعدولو اهب

 نمكلذ هعنعلف هسفماهدوةيناكوةدعابتلا تاهحلاب ”هلصاحلاةدّدعنملا

 ةيارألا تازامعلاو ةماه'الا لاعالا نم ملصلا تافو أب سان. اجءاننعالا

 اهروماىف البق هسلع تناك املةظفاح لزتلل همانأ ىف ةبرمدملارامدااَناف

 ةعانصلاةدمح تارا ضءيءاشناب حامنلاو حالفلا ةجرد نم ةيلخاداا
 تاذ ةعاملاكلذ نفنحام_لا نما ماعّرع نم سمعتو نب رظانلا رست

 ةرامسعلا ّنف عئادب عدبأ نم ىهىتلاكنركسلا سهم ةدوحوملاةدمعالا

 انفئكحوىذاا سودسأ ةلدعريبكلا لكمهلا اهتدو ةَ:دقلاةب رصملا

 صيفتلاو فثكلا لاعا ةطساورظنلا ةعدعلاريواصتلا نمهب وت ام
 ريخالا رصعلا اذهىف دب رصملاةموكملا ةمهبةيراحلا ةعدقلاران' الا نع

 لولملاٍبان ةاعسملا ةهملاءاضيأ هانرهظأ روك ذملا سوتسكلمملاربق اهنمو

 دسسشتلا نسحو انبلا ناقتا ثمح نمال بهل اهناع هنم بدق هيلغعلطا

 هسد همه عسر رّوصت فك لوقعلا كردنال هناثسح- نملب طقف

 كلملا نارك ذ نعل ف غن ناانل ىش الو دوحولاز]سح ىف هزارنا نعالضف

 ةاهسملا ةيرقلا نم لصوت لفاوقلل لسحلا ىاقي رط مف نم لوو مزلقلا



 م
 نيرا تناحلانيبامف كانغةدوجوملا ةعسنملا هال اولا ىف ماشلا لامش

 ةفئاطب ةرومتملادالبلا ىعو ملارصلاو نيروكح لبجو تارئلارجن

 هش تاك ةمأمسهو هركذفلاسلا 3 وس ىعنملا مْمصلاة لربع ساما

 ةفئاط َنااك اسسا لهأ نم ,لهعمنيفلاحتم فئاوط ةّدع ىلع مدعو

 ضعن ىلع ىرصملا ميدقلا هلا, بوتكموهام مصاذاو كلذكو وورلا

 روك ذملال الا سمر كامل اناكك نركلا ةه<ةدو>-وملا عدلا رام“ الا

 ئطاوشىلا ههدالب قرتخاو ساما ةفئاطةافالم ىلع مدة, نم لَو أوه

 ةينرح عئافو همكج» ةدم لص م و( ىصاءلارمودو) طئورالارج

 وع كلم اريرس ىلع هفلخ ىذلاو رك ذام ريغ هركذ رهظتو هرصعرهثت

 نانوملادنعسوّتس كلا, فورعملاوهو لوالا ىتتسكلملا

 كلما مزعب ةينوعرفلا ةكامملا هلا تغلي اما رقفلسا_:ذان رك ذدقو

 ةه<رظن نمو ةديدعلاروغثلاو ةددعبلا دودحلا نم كلاثلا ستوب

 هنا ٍلعاملعةموادملا لوالا تسلم اًرطضا ىتلا بورحلاةّدامىفكنركلا

 ةعاطلا تحت لخدأو روك ذملادجاملاهّدج لعفام ريظن تاوزغلا نمازغ

 ةروك ذملا تنولادالب ىلاهأو وزاس .ةاعسملا ةقرفلاةّرمىنان“ ةيرصملا

 نم نيظفاحا اهعالمب كرتواضيأ اهب رهظو ماشلا ةهج براعو البق

 الك ازغو ونوورلاو ساّسللا ىتلسق نم الكد هاجو نيبرصملا دونحلا

 ةنسرأ دالي ىمقأ ىلا ةروصنملا هدوئح داقو ليابو ىو ةشيدم نم

 هب رصملا ةلودإا ةعاط تهت تناك ىتلاّةس رغلا اسس ادالب نار هظب نمو

 ةيرصملا ةمكولملاةلئاعلا لولس نمىناشلا كلما دهعل وأ نمت ذخادق

 بعصنالو اهتعاط نعحورخلاو ةنعارفلا ةلود ىلعمامقلا فةرشعةعساتلا
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 قل
 ممكحام ى.ركن وكل هرامعلا"ل:ةيحانعضومىفاهوثدح أدقاوناك

 ةّرجاالو رحابنم قبيلو اهمناردج ىصقأ نم ةيئزملاو ةيلكلابتب رت
 ةءامسلا نسح اكلم ناك اذهسو روهذلملاَن ان رك ذام عمو اهاكع

 هيلع تناك ام ىلع همانأ فتسقبفةب رصملا ةنايدلارومأ طيضريبدتلاو
 دودملا نم هتزاحدق تناكحام اهل ظفحو زعلاودجلا ةحرد نهالبق

 تغلب دقتناكوكااثلا ستوك للا دهعنم ةديدعلاروغثلاو ةدمعبلا

 ىلا ةينطنطسقلا لسع ةروطسملا شوقنلا صن نيعوداكرصعلا كلذىف

 وه سورو>كلملافهلهبابو تارقلاو هلجد نيب ةريز+لا نوصح ىصقأ
 ىلعال هب رصملا رادداا غلبأ ةرمشع ةنماشلا هلئاععلا لولم نم نوعرفرخآ

 ئنرك عت ماه دقو رامغلا منع ىمهقأىلا اهاقرأو راغنلاةحرد

 ها 1 بكسل

 رصم لزتلاهمانأ ىفو ةرشءةعسانلا ةمككحوملاا"هلئاعلا اهدعب تءاج م

 هنا الا روثأملا اهزعنمرمستامل ةظفاح روهظلا ضعد ةرهاظ "هلا ىف
 ل :!مروهلظ رصعلا ا ذهءانثأىف تعمئلارونلا ةعشأ ضعي لالخ نم

 ضعب اظحلي رصيلاذخأ داهحو وزغ باحصأو داهتجاو مزع 5

 دالبلاهذهلاوحأىلا داسفلاو للخلا قّرطت برق ىلع“لدت ضارعأ

 ةوطخلا هما ةوطسلا ةباهم ماودلا ىلع ةبرصملاوايدلا تناكنأ دعبو

 ريغلا ندي نامحالارثك أ ىفا دعاصفن الا نم تراصريغلا ىلعةراغلا ندن

 اهيلاةراسحلاديّدعو اهيلعةراغلا
 اننا عمو لوالا سسمر كلملاوه كولملا ندةديدملا 21 111 فدخ لوا

 ةه< ةوزغ اره هنا مولعملانخ رام الا نم ئم ميظع ىلع همكح ةّدلرفظنم

 لاى



 م
 َّناثنح بارغالانم اهيدلاو ناو كولملاد ب رذ نم نكت لام أباصوصنم

 كلا لجو ةعدقلا هب رثسملا قل فئات جت !لم اول دار ايهما
 تقولا كاذ ةباحغل دوهعملاريغاهلا لدتا امناروك ذملا عبارلا سفونوم|

 لعفف هم ةه> نم هلا ىراسلا لصالا نانرمدو قرعلا ةسسدب هدالب ىف

 ةفئاط هلعفدق ناكحامناداهلالاوهو مالا ةهح نم هفالسا هلا قد ىف

 هركذ مّدقت ىذل غيتوس ىعسملا مهئانآدوبعملة بسسنلابهلبق نم سوسكمهلا
 ةناندلا ليدش رييدتلا ءوس نم روكح زملا سفودوما نوءرذهلعفاعو

 سفاللا ةينجأ ةيصصع رصعلا كلذ نم رصع رهظي ذخأ ةيرصملا

 ةمحان ريواصتلا نمدجودام ةضقلواتت كاذب ل علو ةملصالا ىلاهالا

 هلوحو هن رصملا 2 ىلعثللا اذه سر نم هنرامسعلا لت

 نب رمصملا نم نيرّوصملا ّنآرهظي بصانملا بانرأ نم تاعاج روص

 هنا كلملا تاذ ةئدهك لكشلا هبي رغت اه ىلعاهورّوص «هرصعف

 ةنعارف ةّدع كلملاّتس ريغنمتدب رصملا ةكمامملا ىدركح وانت نأ دعب

 تسلوهران* ارك ذلا ىلماخةريشءةنماشلا "هلئاعلا ولم هاج ىف نيدو دعم

 لأ نم هضم ايئان'كلملاتسدداعهبو سو روع كلا ءاجئش ميظعب

 ىلع هروهظي هناالا هلغأ نم نورخ ادارفاهدعب نمهسلعىللاوبو ةلودلاتدد

 دو نالىذلا نانا ندم رك تس
 تافاععاو ةديدش ةملهأتاماسق عبارلا سفوتوما كلملا دهعف لصخ

 ةكلامملا ىسركرع اوعلخ دقاوناكن يذلا كولا ىرتف ةدوهعمريغةيدصعت
 دق مهران“ او تدحمدق لك ايهلا عجب نم ,هؤاعسأ سور وهذلملا لبق

 يتلا ةيظعلا ةئبدملاّ أ كلذ نم ىهدأو ضرالا ىلعتسقلأو تمده



 كف
 بكوكحاا ىأ) ثادا ىعسملا دوسعملاب هلدرتساو ةديدع ا

 دوهبلا دوبعم هبسشأوه هنا باوصلا برق هنطظأو مهضعب لاق ( عطاسلا

 "ىانو دآ ىعسملا امسا دالبب حولي ماس نم تاناندلا بان اارااطو

 نم ىرخأ ةرابعب مهدنع هنعربعملا ىلوملاىأ (هنمةريخالاءابل اديدشش)

 اذهب هضارغأ ذسنتىف كلمملا اذهبلصتو اذيآوهاس ةسّدقملاءامسالا

 ظذلو رام الا ىلع هعمسا تنم نك نأ دعبف هسفن مساريغ هنا ىّتح صوصللا

 نورا عكر ةعدلاد ب رصملا ةغللا لص[ ىف قةمل اهلول دم ىذا !سفذونوما

 0 (بكوكلا ةحجب ايفرح هانعموإ ناداناوخ ظفابال اركذيالراص

 ةسلهالا دئاقعلا ليدعو ب رصملا ةئاندااةّدامىفةءارلاهذهةبقاع

 يرتلعا نا كلد ىلع 0 ثيح ةيرمدملا رابدلا ىلع علاطلا ةماودم

 ةعدقلا لكحابهلا نم عضاوم ضعبل داسفالاو فلّتلا ضراوع

 ةئيدم طتع نار وك ذملا سفونوم كل ادار الو ةغلاسلا تاراملاو

 ةلودلل اًدهك سماه نوكتل (هنرامعلا لت عضو# هناكلاىه و]ةديدج

 3 هكر ةروك دما ةسطةندم ةح مم ضع لازةسط ةن دم لديأدب رصملا

 ةدلاو ىهىّتلاناداناوخ مَن ارهاظلاو عدلا ةمظعلا نمدمض تناكأسع

 ركحملا ةزريزع ركذاا ةمح لزتل تناكوروكذملا سفونؤما نوعرذ

 هنرامعلا لتةيحان ةريقملاح كلذ لعل دبا اتا ودعي هليوط ةّدم هنهذىف

 ةعدقلا ع دئاهعلا ليد مةًاجفلا ىلع لهحاسف لظكتم اهل ناك

 1 رك ركل دعت كا زون عبار دوغ
 ىلءدجويو لامثلادالب ءاسنكندبلا ةيدرو دجوبأ ةهم ةبمط ةمحاش

 ركذلا ةقباسسلا قالوس هب رصملارانث الا هناي ةظوفحلا نالعملا ةروص

 مر



 ق1
 صارم ضعبو ةنلهالاو-متادابعتاعوضومدحأ نونمم ةروص ىه

 ةحلا ىدمو مالسلاس هشلا قورش دنع ىدهي ةشفارخلا هتادوبعم

 هندلاو ىلا دساكلاههمّوو دناقلاه-هعز بسح ىلع ماركالاو

 مهتادومعمو ةسمهولا تهل راج ص رعفلا ىأ رورو ةاعتملا ةهلالا

 عجرب ةبقافتالاةعتاولاو ةلاسخلا رامث الا هذهلو (اضيأ ةييصلا

 ريطاسالاوةديدعلا تاراّكلا ند نيلاثتلا نيذهن اة يس ىلءعدجوبام ترس

 ىيطاللا طفللاو ىنانوبلا لقلاب امياع ةدوجوملاةريدكحااةمدقلا

 لاح اءثشنلل عقومالف لاخلا ةقمت-تلعدقو ىفامورلا

 ىلع اضيأراسو عبارلا سفونوما ىعسملاهداو الا سيفونوما فل دقو

 هذه سعأ حضني و نفلاسلاهناب اةودقب ىدتقاو نلوالاهفالسا ةريس

 شونلا نم(اينملا ياقان) هنرامعلا”ل:ةربقم ف ىرباع كاذكحتاملا

 كلملا ةروصاهفدهاشي ث مح ةمحاشلاك لس ةرهاظلا موسرلاو ةروصملا

 مهلكو هعم ناتانقيعيسلا هئانب هملي هب رع ىلءامتاف اذهعبارلا سيفوتوما

 مسهل نيولغملا انينالغا هلا ماسح المخ كيانس تدت سودي

 هللاهكتلروك ذملاعبارلا سدفونوماكلملا َناريغةس را مهعت انو ضعبف

 ةعاحشلا نم هتناكم عمفر ىعاذباعربب دتل و ةسايسسلا نسح نم هنادس

 نمريثك ىف هلجام نّشيلاوةريصءلا ىعو نبدا ةسج نم هبامعاف ناك هناذ

 بسحب ناكو نيفلاسلا هئابآ ةناددريغف قدليالا ءاج نا ىلع لاوحالا|

 ةنادضفردقف نقباسلا ةنعارفلا نم كلذ ىلع ىرا تنم لوتأَّنظلا

 ءامدقدنعةسط ةئيدع نيدومعملا لءأ ناكحو نومآ ىعسملا مصلا

 ال نم ةماعلا ةداسعلادوهعمو ةديدمة دما ف أمرت لزم ناب رمصملا



 مدح
 (ةرهاشقلا نم برلا ىلع هرط ةهحب) باكلا ةيحان فو (انسا ىلقأن)

 ةلدع ( ساري هلالادبعم ىأ) ةميس اريسلاب فورعملا لكمولا فو

 ىذدااوذو (انيسروط ليج ةرب حثت ) عدلا توب رس ةه 2و سدفنم

 ثدحأا و كنركلا لكهىلا ةديد+لاتارامءلانم ةديدعلا تادازلاداز

 رود لغسأ تت نوفدم ن الاوهاممرصقالا لكسه ىلا فاشملازملا

 رصقلب ترهتشاورصقالا ةحانب نالاىلا ةفو رعم لت يلا ءيرقلا

 ءهاحترسالا للدلائطاش ىلع شن ىذااوههنااضيألاقيو حاخلاونأو

 ةعدقلارام' الا .ظعأ نمتناك ان ركذي ىتلا ةش دا ةرامعلارمصقالا ةمحان
 اهران“آ نم قسلواهبانل ةقرعمال باسسأب ن الا تب ردت دقو ةيرصملا

 ىلءامهادح الاب اك ندع :وضوماكاك ناتلااناتلؤهملا ناتروضلاالا

 دنع ن الا نافرعتو هراسر ىلعىرخالاو درعملا اذهباب نملخادلا ندع

 ةرعملا لبق ه4 ٌةئس اياغلو تاؤصلاب نيرخأتملا ر صم لهأ

 امهناذللا نايظعلا نالاثة اناذهناك (دالسملا دعب ؟ا/ ةلسأإ

 تفتليلروك ذملا ثلاثلا سفونوما كلملا ةروص نع ةرابع ةقشملاىف

 تارامعلاو َهَجدقلاة يرصا اران* الارئاسك َن يدّدرتملاو نيدراولارطتامملا

 ةلزاز تلصح نا قفتا نا ىلا تاهملا كلَ ةرشننملا ةمظعلا ةيرثالا

 ةعاف اهتدعاف تنقبو امهادحا ىلعأ تطقسأف تقولاكلذب ضرالا ىف
 ةصنصف اهياع طقاسلا ىدنلا,تاّم ا ىتههذهاهتدعاهن ا طذ>ولو اهلحم ىف

 ىداو ىلع دفي نكو سعشلا قورشدنع لءادّت_سمتوصابنم ععسرابنلا

 اهئماوضقف نيشامورلاو نينانولانيحامسسلا نمريثكر صعلا كلذ ىف لدنلا

 هذه سنونوما كل اةروضّن الالاف اومهووو ببسلا اذهل بمملا
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 ف

 للملا عمج اكو مه: وصحو مهعالق بّوْحو م-موصم لذ كا

 اسآ) نيملاعلاريمأو نيريلا ناطلسوه والأ هتعاصشن رصلةب زحل ادد

 مهل تحضتا اذا ميراتلالهألوةيسو ىهيلا سعشلان باو (هّةرفاو

 كلملاّتاف تاغلابملا بان نمن كيل حدملا اذهَّناحوضولا دباعكمللا اذهةريس

 ةياهموراقواذاكنلم حالا سفنو عقاولا فناك اذه ثلاثلا سفوتوما

 ةلودلرانتام صل نمز ىف ةسامسسنسحو ةريصن بحاص برحلا نمرف

 اهترهش ةعشأ نم عاعش ىفدأ عطةل لو ايتلزنم ىلا نع همانأ فرصم

 هيلع انرثعام كل ذناهربو اهتّوقواهدونح ةج جب راونأ نمئشأفطن الو

 معا ةربكص تانالعح لثاع ضعبدةرئ اد ىلع روطسم وهام

 اه دما روم قالو هناردع ةط رغما ةعدعلا :هنارسملا را الا نع

 روكاذملا كلاشلا نسدونوما كلما ذهع ىف ةتغارفلا ةلود َنآب حرصت
 ىلا ( تارغلاو لد نيب ) ةريزملا نم دودملا ةدنع تاكح

 كل لا ناكحام ءانثأ ىفو ةشدحلا كلمت نم وراكلا دالب ةبامن

 نيذلا هفالسا كلملانم هوثروأامف همادقا تيم ثلاثلا سفوتوما

 ةساشنلاب اهرئاطت نين ةزاّتملا ران" الان اضيلينلا بناوج“ الم هوقيسد
 اهباع ةيوتحمو اهب ةيلحتم ىهىتلا ربواصتلا ةعاصناقناو ةماهشلاو

 نمسح نموه ىدذلا لقريلا لح لكه نم نادولادالب دج وامام

 لالشلانمبرتلا» بلوس ةيحانبدووملا لكنهلا كا ذكو هتعنص

 ةهلادلاهران*آ نم كاذك دوو هسعدب ببرغ 0 اضيأوهثدحثلاشلا

 ”رلاسلا لبجو نيتنقلبا ةريزحو ناوسا ةه<يهراكح ذتنسح ىلع



 ا
 ةنس نيعيرأو عيسةّدم كلاثلاس تو مكحح> نأدعيو هينمرأو

 لرتف ةانولا هتكردأ ىفاثلا ستوب همخأ توم مح ران نم اهدعمسي

 ةوطسلا نم ةلاح ىلعىنانلا سفونوما كلما هدفا ب رصملا ةكلمملا تسد
 دهعتمل للملا نيب ةباهملاو ركوشلا نم ةحردو لودلانبب ةماكلاذوفنو

 ماقأف ىلاثلا سفونوما كلل ارمصم كم ىلعهفاخدقو طق قيسسامفاهل
 ةنس نيثالثو ىدحاهسف ماقأف عبارلا ستوب كم ا نينسسرشعهبف

 تاحوتفلا نم رخافلا هفلس هل هكرتام طفل ةهمتم هتيش تناك امهالكو

 ةدكلمملاك لت طيضوحن كلاس هتسامسو هريبدت قيرطو ةهسملا
 لي زا ضرغلا اذه ىلع لوصحلا ىفامهنم لك سن دقو ةيظعلا ةعسنملا

 سفوتو ماكل امو لبجلاءانثلا عي راتلا فكاذب هملع تي نأ ساو

 هريصعناك لب امهدعسرظتهلرسست لذ امهدعب نمءاجىذلاثلاثلا

 وهاع كلذ ىلع ”لستسم6 ةديدشلا تامواقملاو ةديدعلا نتفلارصع

 ةيحانلا لكش حت ىلع اذه انرصعةباغل اعضاو ارقي لازالو شوقنم

 ادهحدمنم ديعصلا ةسهجب رمصتلب اضيأ ترهتسشاو رصتالاب ةنورعملا

 سو روهىمسملاريبكلا هلالا وه هناهانعمام لوب ث يح هسفنب هسفن كلما

 ديد. ”روثلاوه هناو (سوعشلا نيب عب رلا سم نعمهدنعةرابعو*»ىدلا)

 ' قّرفو مهدالب كامو نيثحوتملا ئاوطفسسلاودىدلا سطبلا

 ةريصلا ني ريل نعأ كو نيرطقلاكإموهوالأ مهدابأو مهام

 باكر براضو سعشلا باو فّرصتلا قلطملاك لا ملادسسلاود.عصلاو

 نادلبلا نم ةدلبال راطقالا ف ماوقالا ءاسؤرو راكلارومالا ةالو

 اعماح راطقالارئاسف راسلب همامأتريصلودا!نمةلودالو هتمواق
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 كلم
 نمرصعلا ٌكلْذَف اهبئشنكلذإو مالظننالاو نانئمطالا ماود ظحالتو

 ةئيدمو ةراغمللاىداون ريثكئىش ةمسغفلاتارامعلاو ةيظعلاراب“ آلا

 سفنم ىِتْأب دم ىو (ةرهاقلا نم برقلا ىلع ةبرطملا ةمحان) سلوي وله

 ةريزحبو (انسا ملقا وبموأموكح ةمحان)وبموأ ةئيدعو ةسطو

 ةسنحالا لودلا نيب رصمةلودتراصحراخلا فو هيون 'دالب و ننفلبا

 ىذريىذلا مكملا ىهةبيرقلاو ةدسعبلا للملارئاس رفظلا نم هتزاحام

 هتيضقل مصخ لكن عذيىذلا ىلعالا ىضاقلاو هتموكحم د لك

 كانهاهيالو تدتماو نادوسلادالم رصعلاكاذىفامتاحوتفتدادزاو

 نم انديفاموه ةريسخال اىوعدا اهذهل ”لدب ىذلاو . ناكم ىدقأىلا

 فّرصتلا مهل ناك نذل ةالولا نمةديدعةّدعن اس ىلع مشن فص

 هتلودةدمف سو كلملا نعةءانلايدالبلاءذهروم أ العلا دللاو

 ليطاسالاو ةس رجلا نفسلارصم نمتهجو ةدملا كانءانثآ ىف كاذكو

 تلسلستو تاوزغلات ّرمساو اهيلعتلوتساف صربقةرب زجىلا ةيرصملا

 قحاسسادالب ىلا ةنسةرشعىامتةَّدم ضعيءارو اهضعب تاديرحتلا

 ةسرغلا امسا دالي رئاسةدملا كلتدعي هتعاط تكس دعو كلملا لخدأ

 ه.ريعامةب رصملارا اندإ لاح ىلع دص رخاشلا كلما اذه هج. ةدمفو

 رص غاسو)هانعماملاف ثمح ةيرعشلا ةرابعلا نم رصعل كلذ ءارع ضع

 دقتناك ةقشلا فو ىهتا(تءاشثمح اهدودح عضتنأ رصعلا اذهىف

 ةنورعملا دالملا لعرصعلا كلذ ف اهتكلم تلّوشاو اهتنطلست دما

 ةللصالارصم رادو نادوسلاو ةيونلا دالبو نآلا ةشدملا دال

 ناتسدركو ىبرعلا قارعلادالبو تارفلاو هاجد نبب ةريزدلاو ماشلاو
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 عوج نم ةيساجلاةيداهملاةيونلا مهام نوق ديْنفلا باير أ ةسفئاط
 مهك انمىلعتي ركح ىلا طابشلا مهتناحوريمازملاو لويطلاوريفافصلا

 رصعلا كلذ فكلما لل فك كلل مسا اهالعا ىلعان وتكم هب رصملا مالعالا
 ةروك ذملا وزاناهةنكلم ا نافهلجبانو رغفلاو رضنلاىعأابسلا ىهتملا رضع

 'رلا بى بست نأ ةقحتسم ةمسعوتلا اهتلئاعن امعال ةسشخالا ةمترع ةرددح

 اهسردالو . مهلزنمنود نكت )اهلزتم ناك دب رصملا ةلودلاةنعارقرباك أ
 نمةرشعةنماشلاهلثاعلا ل ولمنع هب رصملارادلاب رثأامف مهتحرد تحت

 هديدعلار خاشملا نماهتاهج راس | رمت دلزاو ةدسجلا ا

 تديتساامامدهنامفانركددقو اهرثأاهيدلختو اهركذاب نكمىتلا

 ةريشععسةده هب رصملاةلودلاىففّرصتلا,تصتخاو ةيكلملا ةكوشلاب

 لب ةينوعرفلا ةيالولاب ثلاثلا سمول امخ اد ملت كلذ نعرخ تتلو ةنس

 دهعلا كا ذفدعسلاتابحو اهنلاهجودتو دةقعلاولملاّداوم ىلتلزتم

 تتامناىلا ناثلا س تو لوال اخ ًادهع ىف ل ,ةنمكاذكت ناك اك

 هلل و نادت تناك ىذلاتلاثلا سعوا الا لاخ كاملا ربما كرتو

 ِ لاقل ده فنار قسرا لل
 نأب ىلو ناك اضيأ ثلاشلا تو كلا ان أوه لمعلا لاقوة رمال و

 داقو نيقباسلا ةنعارفلا نمرصمةلو د ىلو نم لكن مريك الا بقلب بدلب

 00 1, الدلا يراسل وخلا ودخل نيرطل ةرسالرالا
 حوا ىدقال تهتناو ةوظملا ةحرد ىلعأ دكوشلا تاق همااف

 بئارتلا ةمظتْس اهاهأ نمد. ركح .ءةوقاهلخادىف ناكف ةوطسلا

 ماعلا نامالا اف ظفدتو اهم طبضتو اهمّدقت طوق بقاوعلا ىفةرصبتم

 طظحالتو



 قا
 دب رصملاة ب را نفسا نم اذس لاكش ااه ةيئاثثرب واصن ىرخأ ةمحان ىف

 برملا تقوتبلس تلا بالسالا| عاونأ, نب ولغملا مولا نملاجر اهنعشن

 ىدحا ىف ىرتف مهنهلاتقلا دع نمتذخأ ىتلا ءانغلا فانصأو مهنع

 روملاودورةلاو تاف ارزلك ةيرغلا تاناومملا نم نغسل, سون تاهملا

 قفوبهذا|تاقلحو ساحنلا كئامسو ةحلسالا عاوأ نم ةئنان ةه- فو

 لخادفروذإلاةطظوفحمءانلاو ةقلخلا ةَسانراعمأ نفسلا ىلا لمح ىرخأ

 نم برغأودوجؤلاةردانلاراصئالا عاون أ نماهلعلو انمط ةئلتمم قددانص

 اهناف نفسلاتاذوه هملارظنلا قيدحتو همضلّمأتلا ىلوأو بعأو كلذ

 ةرانلرمت هرامعلا وبكرتلا ةشدّنم مرخلاةبظع مخ :ريبكرظافلا |رهظت

 نم ةرثكح نئاوطاهطس لءو ف ذاحلابىرخأو تاعارمشلا ةطساوب

 بلا ىفغرفاو اهعس> غاص ىذإ!ىرصملارّوصملار دهنلو ةبرحل ارافنالا

 عض وأو اهتاعارشو اهي راوص عضو ٌة'دهنعناناثمح اهعمر ةعانصلا

 عم ض عب اهضعامازحال ةعماملا اهل امح ىف ىوارعلا دقع ةمضدك نعىتح

 راصعالا كاتى فتنك فنك اًمانالعانلعأ ىتحاهددعةرثكو اهددعةدادز
 3 رلا لت طامالا هلو ةبيرصلانفسلا ةئهدنسفال اةعير أ لبق

 ريواصتلا نم ىرتروك ملا لكمهلا تارخ#رم ىرخأ ةر فو "هب رصملا

 قرفلاكشأنم ةسذاحالوةدئافهنملقاالو ةممعا كل ذنود.لوعام

 مدقب ةيداهماريسلا عارنأن مريستتبرفسلا نمّةيبآ ةب رصملارك اعلا
 رئاعشو ا ارئاشناملعو ةسط هني دم دل اد هب ركحجدعلا ةلورهلا

 راما هنيه مهنم ىركسع لك ةضيقفو ةسغلا لوط د_هينم راختثالا

 مهمدتي راضقالل اراعثو راصتنالاة ران ارضخا "هل عرفهلاعشب و ةطلب 1



 ل ١
 (اييرقتامهرد © ؟ ١ ماروابكلاو) انزومارحوابك 0700و
 ىرحل اريد|ا'فورعملا لكمهل اضيأ ةروكحملا وزاناهةكلملاراث نمو
 ىتلاةبرحلا عئافولاو تاوزغلاركذ هناادمح ىلع دوب ىذا | ةببط ةئدع

 8 واصتاهملعن اف ىرمصملا عدقلا للاب ةشوةنم هالو ةدمىف اهنم تاصح

 رئاسةروصا.ملععلطمللاهتمرهظي غارفالا ةسع ةعنصلا ةعيدر دقلا ةءظع

 ىلا ةكاملا هذ همزعب ته>و ةوزغاب اع تلصح ىتلالاوحالاو تاامهلا

 هده ىلع ضرع نكلو برعلاةرب زب بوذج نمتنوبلا دال, اهلل اقيدالب
 هماعرسستلابوه ربوعتو فالتا ضعباهنم عضاوم ضعب ىف ةيرثالا ةراسمعلا

 نييعت سمح ىلع فوقولاانلرسست ل عئاملا اذهلو ريدج ماودلا ىلع

 مولعملاامثاو ةوزغلاهذهنمةيرصملادونملا ةءاحما مف ترهظ ىتلا عئاهولا

 امهفا كت ساراصن ترج ن اطمح ىلع ةرّوصم ابان غظ ىتلاريواصتلا نم

 اهيدجوب هنافنيب رصملاركاسعلا تناك ةوزغلا هذهىفةرصنلا ناوهاريخأ

 00 1 نا هرم لببع ةيرجملا شويش لاك ةزونم
 لزب وطرعشلا نمرئاقضوذنوللاربسغأ هتفصو عوشللاو عّرضتلا

 اهاتلكهتنباو هتجوز هفلخ نمو هلعحالسال لزعأو غو همفتك ىلع

 اًرعدس و رظنلااهنمرفشرا دي ةعمدةثهو .هعشتالاو ةعبنشةروصف
 نمىلأف ىف اهغارفاب اهروصىذلا ىلا رتل رعشل ا اهنم

 كنانّنظيالامةراهملاو قدا نماهعادّ ا ىف ىديأو نسح هانعمىّنفلا

 اهذافناو ة.رتسمابتالضعام_ نه ةدحا ولكن مةروضلات اذ دهاشت

 ضعب ملا نمعضاوم ضعي فرّوصملاة دحاهلا فاضادقوةمرونم

 ىرتمث رفمل» ضرع ىل_ءمسملاءاوطنا نع عصفت رظنملا ةحبق دئاوز

 َْى
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 وراناه ل ّنظلا بس #ناكو

 كل ادهعاو ةكلمملا/ دغفلاو لط اذاومى لا دتلاب تنفي ناكجو
 ىّعتلا بان نم ةلافكلا قي رطبة كلما ةرادالاهترشابم 5م تن اكو قداسلا

 ةدمتناكو ةنسةرشع عبس ة دما أ نود كللابّدِبَتت تماقا اهناف قمقحلا

 ىلا ةمئاصقتسالاتاملكلا نمو ةرهاظ ة حجبت اذ :ءل4.! ىناهمكجد>

 رابدلادحو مدنا أيل ءاننتشاال ىلا سراج ادعاوقلاو اهذةضقانمال

 لودل ا نيب هئلوددس هت قنراو تاحوتفلال اعلا ىف هناشالع كإمهن رصملا

 نم ءإ_لج ران“ هل نوحح,نأوذبالهناف تاريثأتلا نماهلعهلراصامب
 نونفلاهلم ىلع”لدت تادسشتلاو ىنابملانمتهلسجرث امو تاراعلا

 للا اذه نم وزاتاع كلل اتناك دقو ةفيطللا عئانصلاو ةقارلا

 ٠ ةه-لالطاب نيتدوجوملا نيتلسملا نمالك ةرمهشلا اهرام* آ لج نمناف

 تاناّكلا انئلددقو ن الاةباغلاهلا ىلع ةمئافاسمهادح الزتلو كنركلا
 نيتاهتأشنا وزاناه دكلملا نا ىلع ميدقلا ىرصملا لذلاب امماعةراعسملا
 لالا سدعو كلملااهدلا ورك دءاقمل نشل ملا

 يد اوت نرم اهات ةئانقلاةلنملا نتبأ لع ةقفل ستنال ضو دنا و
 ئتلسملا نملكس از نااهتم اهركذن ساب الرذاو 0 ىلعفقو ةعيرالا

 0 مندغملا بهذلا نم لكشلا ”ىبرهفسطل لدلك ادا 00 نكد

 عورمشلا يح نمي رثالا نيذهنمرثأ لك ءاشناةّدمنااهنمو ءادعالا

 فوقولابور مثأ ةعبس تناك هلع تنأ ىلا ناوسا لبج نمهرحح ارختسا ىف
 نم ميظعلا مسحملا اذهلقنىف ةَقشملا نملصحام ملعب قئاقدإ هذه ىلع

 اعامفترا ارثم نيثالث غلي ودو هعض هوم ىق ايمتنم هتماقاو هتدعم
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 اة د ا دصس رولالا

 قرتجانا لعل وألا سمو كا لج ىذااام تاقناف ريخالا يلقالا

 امناو ىردأ الت لق قارعلادالب ورصم ىداو نيب ةقرافلا ىراعضل اهدونحب

 ران ان رثاتدةنادولاراطتأو قارعلاىداو نمالكن أوه دبالوانل قّةحلا

 لينلا ىلعأت اهجو تارفلا ىحاونب دجوام لدبي رصملا دونما لاقثأ
 معلا, ةشوقنملوتالا سو كلما انه اهكحصرت ىلا هي رخل حاول الا نم

 رغفلا نمهيزافاملاراك ذتو رصنلا نم هزاحام ىلع ةلالدءدةلا ىرصملا

 رصعنأرهظدقذ عضولاكىهالا ناك ا ذا و تاهللا كلتىف هدوجو تقوب

 قيرط ىفقيسلا ىلعدالبلا ثحو مّدقترصعناك اذه لوتالا سمو كلملا

 كلملا اذهدهعل وأ نمرصم نافوهل.ق نم اههريست تذخ ا دقتناكىتاادحنا

 رس و اهتمت ىوقأب مّدقتلاَوب ف نارعطلاو امم ىلعأب قرتلا ف تذخأ

 رصعلا اذهىفترادا,ملءنويلغتيو اهنوحتفمف بناجال ا هيف عيطي تناكنأ

 راصمالا نماهريغ ىلع ةراغلاّن ثنو راطقالا اهب ىه عفن تلاد

 كلملاريرسرتف تامو مسني رشعو ىدحا لوتالا ستوب كلما كو

 راطقالا لوخددب رصملا ةكلم.لل "مت همكح» ةدمىفو ىناثلا سمو هداول

 ناوساةوهكروذعلا ىلعأر قب اعلا ذ ىلع ل دّدسي ام اهتعاط تن ةينادوسلا

 ةيبونلاراطقالاةالوءاسهالاءامسأ نم ّيدقلا ىرصملا للاب تاباَكَلا نم

 نيذلالامعلاقاتقولا كاذىفناك اذكهو هب رصملا دلودإ!فردط نم

 نيفلاسلا ةنءارغلا نع ةياسنلاب تالالشلاءاروام ةموكح نولواونأك

 نيدهامجل اكولملا نما ذادعاهذ نك ملىناثلا سو كلل نار هاظلاو

 ثلاثلا سو هوخ أهدعب نم هكلجلا لوو ناثلا ستون كاملاتاماملو
 ناكحو
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 ةعئمال هذه ىلععلطا نمو بهذإ |نم ةملحب ىلحم طقس فسسوبهذا|

 ةغاسصل الماعم نم تحرخ نا تقوهنا قدصينأ هلع بعص ةسفنلا

 امنتد وأ ةسنجأ هلئاعي دهعةبي رقدي رصملا داس كتي نسم

 اهلع تان ةعضفةلزانو

 تا ارغب ودل ادكلمل ار رس لعدوك دنا يوسي كلانس للا

 ةرئاد عسسوتل لم اضيأ لزتلرصم تناكح هتةمفولوالا سفونوم"

 كلملا نا ىلع تلدران“ الاناف بوذحلاو لامشلا ّتهحنم اهدو د

 نادوسلادالب وماشل ا ىلاهدوذ<لحرروك ذملا دفونوم[

 رصم عاما لزتلهرصعفو لوالاس متو كلما سفونوماكلملا فام

 روك ذملال والا سو كاملا ناف ( جئزلادالب) ةس والا دالب ةز ا. ةهجتم

 ةوزغبكلملا اذهربتشاكلذكو اروصنماهنمعجرو هدوم ان زاغماهلاراس

 امفرصعلا كلذ فد جو ناكمهنا كلذو لوالا نمرفن أورطخ أ ىهىرخأ

 ”لل+دزب ةناكحلا لوهسلا طسو تناهتك ضرأو نيطسلف يلقاءارو

 تَقب ىتلا تاناكلا ف مهعو ىعس نوفل اتم للملا نم فئاوط تارفلاو

 مدقت ايف هاندفأ امو ونّوورلا مسايةعدسقلا ةيرصملا رانث الا نمضىف

 نمونونورلا ةفئاط قح ىفانهل ان رك ذا !ةفلاسلا شوكلا ةغثاط صوصخم

 ةمولعممهر وم أس وسن ةلودا ةلكداحت الو ةدو د ضارأ ءهل نك, مهنا

 ريثكن كو لبابة دمو ىونت ةمبدك ةعشنم نا دم ضعد مهيديأب ناك امناو
 هنا تح ةمولعملاريغلا مهدالبدو دح تاهح ىف نيماه كلذ عم ,هلث ابق نم

 عو#ج نعةرابعتناكناواهافاهريغ نع هبزيعتر هاظ مسادالبلا كتل نك

 دالب ورب ابميلقانعو (تارفلاو لبد نيب ةريزلبا ىأ) ايمانويوزيملادالب
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 نوطبضاهلو نوظفاحاملع نورصملادوئخلا نوصحلاو
 ةلودلاو ةريهمشلا ةسكولملا:لئاعلا هذهئلوام ل وأ سا فلساسمفانركذ دقو

 هب رص ارايدلاذاقنا نم هتمهبلصحام ضعبو سي زوما كلل اوهو ةريبكلا
 عقاولا فو اهبلا عوجرريغنم !منممهجارخاو اهياعنييلغتملا ةلظلادي نم
 الع دي زمال ىتلا هكوشلا ةحرد نم ةدملا هذ هىفرصمهتغابام ىهالا رسفنو

 هرئاشب تديدق اهلاقرتنالودل!نم ةلودل قفل قلارخفلا ةم هو

 نممناطو ا يهات كعيرصتقي ل هناف كلا اذه رك ل وأ نم بعلاطسترهظو
 هركسعي قرتخاو ,هءارورم ملا فّدح لب اقف بئاجالا ماوقالا ءالؤه ةساند

 دالب لخادىلاهدون< قمعت بونملا ةهح نمكاذكو نيطسلف ملقا لخ اد

 تبرخكدق نناكح تلا ةءنبدلا لك امهلارمم ع ىئتعا كلذ عموةبونلا
 رئاعشلااسحا .ديدعتلاوءاشن الا.هثدح ااا لعداز لب ديدج نماهأشنأو

 ٍ نفلاسلاهذادجاةهأ ايءانشعاو نيدلا

 نمدالبلاح ورح ح الع ىفذئنمح هب رصملا ةلودلا هن رجأام ةمضق حطننو

 صعفتلاو فثكلا ةءلعىف هءانرفظام . مائتلالا ةعرسو ماهتلالا لست

 امغاصب رهأ ىتلا ةعبدبلا تاغاصملاو ”ىلللا نم ةعدَعلاَ دب رصملا رام“ الا نع
 اهتومدعي ستوهاعتكلملاهتدلاو ةثج ةلكاروكحح ملا سيزوم اكل

 ةعدقلا هب رصملا ثثحلا "ءلج ىف ةريصملا اهتثج عم توبات لخاد تدجوو

 قالوس ةعدقلاَ هب رمدملاراب* الانا تظفحو تاسوملاب ةفورعملا ةريصملا

 ةعنص عدبأوهامران“ الا نماهبةدوحوملا ةسفنلاءاسشالا نعضىف نك رف

 اهلج نخاهتماهتقو ىف رصمب عتانصلاو نونفلا مدت ىلع اناهرب حرأالو
 نمن الاثم هملعح انو ةبقثم هب ردصةدالقو ىهذا! نمل, وط هل سلس

 فهذلا



 ري

 (ثلاثلابسإلا)

 ةرمالا يلمياجلارصعوا شد احلا ةرصملا لو ديلاب قنات ايف

 ناد ةعةنماثلا ةمك ولملاهلئاعلا دهعل وأ نم .رصم مث رأت نعةرامعودو

 هب رصملارابدلا نم ةاعرلا كولملا ةفئاط درط متن ًادّرععنيثالف3لاو ةيداحلا

 رهظم ىوقأب ةريشعةنماثلا ةسكومملا "هلئاعلا دهعل وأن مترهظاهباذاو

 ةنسؤكاذو) راصعالاّرمم ىلعدعبامف اهل قف لاع رذم ىلعأ ترخفاو

 ىلا هب زملا ىههذهو (دالسملا لبق 1 ةنس ىنءاةرحملا لبق ءمعم

 ناف هادعامىلءابب قاف ىتلاقيسلاهلمضفو هاوساعرصعلا اذهازاتما

 سوسكمهلا ةفئاط بلغت ل اخ تريج لئالق تاونس ضعب فرظ ىف رصم

 ةدملاهدهىفىرتف ابملعت ملاكات فبتامملاديهّتنجامتفالتو اهلع

 تاراعلاو ةشدلا /كامهلاءانانت'التمادقل.نا!بناوحةديدحلا

 خدشاو ققرلا لسة ىلا طسوتما دس الارعلا«ا دقت ا نتن
 ةملاعةحردىلا ةعانصااو نوذفلار ةعارزلا تغابوةراحتللهثداحتاقرط

 رانا رصعلا كلذ ىف ةسسامسلارصمةلودتلحو ةيصاسة شو

 ةيكلملا ةكوشلا نم تدرفناو ىوصقلا ةلزملااثدلا ف ةدوح وملا لودلا

 نموةنادوسلاراطقالا ىلع تلوّمساف املعلا ةصاملا» ةيلهالاةوطسلاو

 لاعشلا ةهح نمكلذكولامعلا الع تل معمساو هال اولااهلا تلسر ا اهفرط

 اساتوبوزمملادالب فدي رصملا شوبملا تنّوحتو تاهمارئاس  كحانتما

 عالقلا ف اهنمتسقبو تارفلاو هلجدنيب (ةري زمان الا فرعيأم ىعو)

 ُخ ا



 قل
 نمة قلد ارفس نمضىفةصوصقملا ةبهعملارصعهتماف اةريسو هب رطملا

 اهلوص-نادسولولملاءالؤهدح أ ةكلمَرةمابتعقاو ناكمناكامناةاروتلا

 ضعب ىلعرصعلا كا ذىف ةيلغتم تناك ىتلا ةسئج الا لودا اك تاهىدحا

 نيلصالا ةئعارفلا دحالاريزو ب 6 وبنكيلف هن رصملاراطقالا

 بنارملا ىلعأىلاو هاةلتامنالب نييلهال الولملادحأ ىدا لويقلانزافالو

 نماس.ثالكو لم ودار ماسااعاو موهىذلا ةاعرلا لولملا نمكإم هاقر

 هلصفو هلص ا دحاو سنح

 هذهفرظىفو ىطسولا ة لها ارمصعوأ ةطسوتملاةلوداادهعرخا اذهو

 000 د را اي دوربصعلا اذهابتكم ىلاةنبس. 15.1.1 ,ةغلاسلاةّدملا
 اهلاوحأ ىلعتبقاعتو ةديدع ع اقوه رصملارادلا ىلع تلاوودقراصتخالا

 ةطسوتملا ةلودلا نا ةدملا كلتءانثا ىفاهل لصح ام لص#و .ةديدشتاءالقنا

 ةكحولملا:ةلئاعلاروهظد اهعلاطمتابتساو اهعلاطاد.ىئلاةر دوك ملا

 : ةدملاهذه ءادّماىف ثداوملاةأسىف رصماش رتةرشع ةيداحلا

 اهترتعا ةسنحأ5 ذاعا ني رتاغءاك "لفات ماظنلا هل كمو ةددرتم

 نءرثأ ام نكلو همم ىرخأ ةسنجأ ةراغاب ةءاصم تناك اهرخا ىف كاذكو

 ىتهج سيواونو سي رومةريصك ةروث ا ملاران* الا نم ةروك دملاةدملاهذه
 سود اوناس تب دعةدوجوملا"هلئاهلا ل ئاقلاو طوسسأو نسح ىب

 نيب اهفهنا ىلع لديك اذ لك ( موسغللا ميلقان) عود رطملا ىتيحان تالسمو

 كاد كاع لالتحالاةلاجىفام مف رصم تناك نيذللاةملا هذه قرط

 اعلاطم ميسم او اعلاطدعسأ لاخلا نحو ىلا هظعلا نمرخ مانا
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 تا



 قا
 لخادؤفوه :رمداحو مهلاَمَمل بدت ادق هناكلذو مهكلس ماظنلا 20

 رهشأ ناكو سد زوماو سمه نوعرفلاب ىعسملارصم لم ,مكحام تت

 لبق نماوناكو نوسس الا مولا تيلغف تقول كا ذىفدسعصلا ةلود ةنعارف
 رحب نب ر حملا نيب نئاكلا خزربلا ءاروامىلا مهرثتكسأألقئناو ئيلغتملامه

 ةسلصالا مماطوالامءادالبىلا اولادتراو طسوتملاٍضالارحلاو مزاقلا

 نضع لس وما كلا ا مهعطقاف هب رمدملا تاهلا ضع مضعت قِدو

 لاو زيواهتارمثنماوُسعَي واهوعرزيل هفالسا ىديانتناكىّتلا ىضارالا

 نزال اددوعيب رصملارادلا ىلعاهرك ذلز ل ىتلا كنضلا ةّدمت دن امهكلم

 كإملاةريصنب و مداارطساب اه راو نص ىف تك ناازالو م الاو

 سدنسم كلل نامزلا فلاس ف هسس أ دق ناكىذل ا دكلملا ىمرككاع سي زوما

 ةاعرلالولملا ةفئاطتحرخالو ه.قحكتسمديىلاعحرو هيوذةزوحوملا

 ىلا عئامولا ىفالا َةّرِم نان نيب رمدملا عماوقالتالو الا اوعجربلرمصم نم

 هذهااتيامأو مهعم تارا ءانثا ىف دعباهف ساما ةفئاط عماشو دهش

 لاو ل

 اوماق ًاورصم نمي رخفلا ميلاقالا قرمشب تلزن 'هلسق مخنم تنوكح#

 ايت ا ىريظت ةهجلا

 ادهانرصع ةياغلنونك اسلا بارغالا ةفئاط مذا ك شالو ةملارم.الا

 ءاضعالا دوق نم ,هريغن ع هياوز اّمدااعنوفرعب و ةلزنملا ةريح بناوج ىلع

 نب ف سول نأرك ذ نعانه لفغن نأ انل ىئيشبالو اهتلاطتساوهوجولا ةسهو

 نظلا تسبب رصملار ابدل ا ىلا هيءجاستا ليمارسا ىنءاس أ دحأ نوعي

 هتلحر ةصقنأو نيروك ذملاةاعرلاٌ ولما رصعٌق ىلا نيمختلاو ىوقلا



 كك
 كل موب نم 0 مسوم عنا ارد وع ةمسانع ماعدنع مسا ص ناسةُ دعىرحا

 ءارباو فطلتلا لسق نمو ةروكح املا ةرشعةعداسلا ةمكولملا"هلئاعلا

 هذهلواملو أوه ىذا ساس كما ىلا ىطعا لودا نيب ةسمسرلارئاعشلا

 دمسر و ذملا صلادقع و روطسم ق ماعت و تكا ارمصع هلئاعلا

 اهكولمدءالو تح تناكءاوسةّدملاهذهىفةيرمهملارايدلاناف”هلهج انو هموق

 امسادالب ةهج نماوناكنيذلا نيلغتملا ماوقالاءالؤهةِضبق فو نيملهالا

 اهتمون لوط نم تلظقتساو ا!هتلفغ قبطم نم تدشنادق نيدفاو الع

 تارامعلا عاونأ نم ةّدملا كلت ءانثا فنيين انا نملدنلا ئطاو تءالتماو

 نمدئنحدالبلا هملع تناك ام ىلع دبام تانانبلاو ران ل ما

 نيلغتملا ةءاغتامالعهلعرهظ: لازال ناكحنزاو نيدقلاو ةهافرلا

 ( ١ نيحتانلا تفرئاعشو

 ةنسةنامعر ادعي ىلاثلا سسمر كلما نانم امي رق كاهانرّرقام تلعدق

 ناسٍ دمةراعداعارصم كلم نيب تاك ولمةيالو خي ران نم

 نمكلملا اذه هاديأامو ديدح نم مئوس ى ملا محصلا ةلئدم ىهىلا

 مصل ةدابعْثدحأ نملّوالو 0 رملاوفطلتلا

 نورمداعملا دنعصلا ةهحب نورمصحتملارصملواماَمأو رصمرطقب روك ذملا

 007 اسلم قفاونالانا ىتملف ةرمشعةعب اسلا|ةيسبك ىلا تاع
 مهلعد قط او هتاداعمنم هنمديالام بس مهتاعا ع مهتلا حق رلبالو

 كاذإو مهتدلب ىلعةراغلا نو متكحا# ىلءمهل ممتجحا نهنمئملانلا

 نمتناكن او ةدملا'هلإ وطريغة بن رح عئاقو نيقب رفلا نيب تعقو نأ ئط.ل
 مهكحيملااوزاهبناكو ةاعرلا ةفئاط ىلعةعزهلااههف تناك ئافولا دش

 ىدرفتو



 كيا
 تادوبعملا هم صاوشةح ل ثنح مهناالاههلك اه ىف ةلوعحجم الب رمصملا

 ةلهالاةنايدلارئاع ءاواطب الو ضرالا ىلا مهول الو ةلصالاة ب رصملا

 ةدامف ىرنالهحوالف مهمانصأ ةدانعف نيب رصملا نوكراثاوناكو

 ءالؤه ل ثم نأ نم ةداعلا هترحامالا مانصالارئاسةوف مه ءالعا
 كلدباودارأ اورضحت ةماصالاةهلملاةراض< و اورمصّتاملبناجالا ماوقالا

 هماقمل همقرت مهدالب دوبعمو مهدادحا مصلالعلا ةسرملااوطعي نا

 همارتحا فةدابزو

 نم رابخالا ؛ترتاوو راصعالاه,تئدتامنا لعد فكلذ رّرقناذاو
 نتيكولملازيةلئاعلا كلولم نعىورثىتلا ةدهبقلا كلاسملاو ةثبملاةريسلا

 0 ندةحا_ءاهلاسل .عطقن | دقةرشع ه.داسلاو ةرسشع ةسمالا

 راداانافهذهةرسشع ةعباسلا هلئاعلاة ءوسنملا رامخالا نسحأو رام“ آلا

 ةهج نمنوتسنام س سةلاءاورامدعسلا مايا نمت أر مه مانا ىفةب رصملا

 بحوتسء امم ىرخ اه نممهدهعنعانلاهلصاولار ام“ الا هتنيثاو

 17 نمانملا ل صودقو دعبا«ذ مهنعسطلاربخلا ءاقب و مبملع ءانثلا نسح

 نيطونم ركذلا نس < نيطاحم لولملاءالؤهءاسأ نير وك ذملانيفرطلا نم

 قاعو مهتريسنسح ىلءكاذنمالمل :ىوقأو رذفلارث امنممهنعرثأ امم

 م. راوتلافوهىذااىفاثلا سمر ريك الار صم نوعرف نأو ه مهتب نم

 ولم ا ظعأ نموهو دعبامهنركسح ذاكر شأربك الا سي رتسوزيس مسا
 عمان ده ةطراشم دقعن ادعد نيفلاسلا نيد رصمل ا ةةعارفلاو نحتافلا

 ةعباسلا ةمكولملاهلئاعلا لصأ مهم نيذلا اندني روك ذملا ساما ةفث
 جلل ل

 هب رصم ار ابدا م_هلوخد عر ران نمةنسةئامعنرأ ىنم دعب هذهةرشع نإ
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 فورعملانيروك لبجنم ةبيرقلالوهسلا,زينطوتملا (4) سائسخ مهل
 اسادالب هينمرا ةكحا#قروثلا لمح ىأس وروط ليج ءامدقلا دنع

 ةيكولملا:هلئاعل اهذه نكتملو يتوس ىعسملا مصل نودبعي اوناكو ىرغصلا

 فصو عطقاب نوتنام خبؤملاانل مهفصو نيذلا سو_كمهلا كولم اك

 ظوف#وهام ىلعم_هران“ !نمانرثعلب دابعلانو> ديو دالبلا نون رع

 اوناكن او ةقرفلا هذ هلوامنأبدهشيامم قالوس ب رصملار اب" الاد نازذع

 مهناالا ةبلغلاو رهقلا قيرطب اهءلع اولوتساو هن رصملارايدلا ىلعاولزت
 مد: اودعو مهلنيب ولغملا موقلا ةراضح مملع تيلغا هب مهرارةتسا

 دحلانماهلامو نيدلاو عئانصلاو نوذفلا نم اهيفامعذي رصملارامدلا ترثأو

 او دما نا ىلعممتريحاف ةاعرلاكولملاو ةاغطلا ءالؤهل_ةعىلعرخافملاو

 اهوعضوو نيفلاسلا نيب رصملا ةنعارشلل ةعنطصملاك "هل ءاه لمشاتممسفنال

 ناىلا مبتجوحأو مهكل مرقم ىهىتلا ناس ةئردم لك مهب هني زلا لمدس ىلع

 ًامشمهحززتتلازالواهب صوصخملا عدقلا للابد ءاكَلا قب رطاوعملا

 ءانبانمهاثماو.ةلتو ني قة ةئءارفلاو نيب رصملا نماوراص ىتحأشف

 فئاوط نم ةرمدع ةعباسلا ةكولملا هلئاعلا ثناك ةققللا فو سعثلا

 ةبدم مهكح#.ٌرْقم ىه ىنا [ناطدكدم اولعحدق اوناكا وةاعرلاكولملا

 تادوسعملا سأر ىلع اذه مهدو.عماوعضوو ةمقبقملا موس ىمسملا مهغص

 لوالا ةلهاحلا برعلئابقءاه-ادح أس يدج نم بيرق مسالا اذهو ( ؛)
 نم نوخرّوملالاق نيدلا سيدو سسيطو للوالاه هرج ودومتوداعمهو

 نمئئانب دا قبالو مهرابتأ نمئيئانملا لصيإلو اوضرقتنا مهن انيإملا
 ه١ في ريشلانارقلاب رك ذامريغ مهران ا

 ورا



 قل
 ىلعةدملاهذهىفدب رصملا ةرعجللا ىرعت لحن او ةقيقملا ىف ةئشمتاساسا

 رصمىرتعاو ةيلهالا ركل دعو ةقشو تناكن او ةأسفلا

 اعاهدحو مضويو بئاسملانم هيفةروهغم تناكا عاهدرفع مصفت ةتكس

 بئاونل نمكاذذا اهات

 هملعت ناك ىتلااهلاح ةفرعملا صوملاّو ب رطلاف ةدملا هذه ىلت ىيلاةَدملااَمأَو

 قالوس ةيرتسملاراث الاكنارع ةدوحوملا نام الاف رتتملا وها ا

 ةعباسلاة بك ولملا هلئاعل ا دهعىفذي رصملار ابدل ا نأو ه اهنم حضني ىدلاو

 نيداعتم مه انو نيددعمم فئاوطولمةَدعنبب ةعزوتم تناك ةرشع

 ةسداسلاو ةرشعةسماخلا نيتيكولملانءئاعلادهعفكاذكتناك أك

 هذهلاوحأ ىلع ةيْغمتناكى تلا لهل ا بهامغنأالا نيتقباسلاةرششع

 ةدعدابعلا ىلعا مف ةمكححم مناك ىتلا لظلاتالظو ةديدمةدمدالبلا

 ةضران لئالدو ةديع. ماناةديدحلاةدملاهذهىف اهقعأ ةديدعت اوئس

 رعفلاءاصقم او ىّرعلاو ثح'اةدابز عمدبعصلا ةهحاننا كلذو ةدمفم

 تانظملا نمنيتروك ذملانيتلئاعلاراب“ ؟دوحوب ىعىّتلا تالحملا نمريثكفف

 ةعباسلا"هلئاعلا الخ ريخ ىلع امهلاح نم فقن لو رثأ ىلءامهلر شنو

 ةنرقلا ةهح رباشعنءنوؤدملانانعالا هل ج ىفاهران“ انماندح :واماق هرتقع

 هل وملائالقولا قار نم ضعي قون اضع كار لا 2 5
 ةهللا كَم دهعلا كا ذىفادوحوم ناك هنا لعل دن ةيريملانيمدختسم او
 د رنات تا دكر ةفطقم اردو هال رعملارابدلا نم

 نس ىرت أ ةنسك ولست رئاعتم رضلا ملاعألا نم (نا.ةمدم ىعو) سان

 لاةينيذلا ماوقالا نمر صم ىلا ترضح ةقرف مهو ةاعرلا كولملا لو دنمض
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 ةعنص تناك اب هلا 0 3 قي وهب رصملارابدلا
 رئاسقلعتت تناكو ةرشع ةعدارلا "لثاعلا دهع قرصع لماكشو قرت: ن ذقلا

 لازتالذي رصملا ةسنأتلا ةمعجلا نالاو>الا نئارقعسج بسحب لام الا

 ماوقااذاو نانئطالاونامالاةباغعم ناقتالاو مَدَعَتلا بابسأ ىف ةذخآ

 ةبرصملارابدا اروغت ىلعاسا ةهج نماولزت مهدنع بيذهتالو مهلدجمال

 ىلعاوراغاو (ةريحملا ىهراتلد لان زانوملادنعةامسملا) هب رحدلا ةهللا نم

 لكمامبهلاةعّتمأنودس وىلاهالا نولتقيىا اونلا كلت ىلعةًأف نيح

 ال ال ككل ب رصلا يلاغألا ضن لع ةنلغلاو رهقلا :نولوتسيو
 ىناعتو مهعشعدُتادش ىساقتنمزلا نمنورق عب رأ ةفاصصرمصمتثكمو

 , الوهمهرواجديعملا لاق ان نورصتتمن وة قل ااهكوامو مهلظلاقثأ

 ءلولملاىأسوسكمهلا مسار هناك فنون ام سسقلا مسعس نيذلاةاغطلا

 نيكلاملا د ةةسقلسا ىفمهق :وذاوناكو ةلودا اودملا بلع مهل ناك امبرو ةأعرلا

 ءوس نمر صعل ا كإ ذفرصم ىف لص> ام ٌةفرعملا لل لمسسالو ني رواج درجم ال

 ٌرشنم بناحالاءالؤهروهظد اهارتعاام ىلءفوقوللالو تاءالقنالا

 اًقلطمةّدملاهذهرا.“ !نمانملا لصد هنأوهك لذ نم قةحناامغناو تاكرخلا

 نيسوسكمهلا ةنعارفلا دهع فرصم لاح ةّعمَقح تناك ف كحال ديئش

 ةدللاكإ:ءانثاىف ةعدقلارصمة متل ؟ل ام”ىأىلاالو نيروك ذملا

 ةوقترتعاىرخأ ةرتذةّدم ىهةدملاهذ_هف رك ذا لاجل ناكاذاو ةممذلا

 سنأن هكر ىلعةّرمىفا”تضرع ىربكةعقوو يدّقلا ىرصملاْنّدَعْلا مسج

 كلما ىوقتاتخاف ميقتسملا قي رطلا ىفةرئاس تناكن ادعبةدلبلا هذه

 ىلع م ملي نمو نوناز ا”روزوالالولملا اسس ادقناكن او اهي 'هلفغنيح ىلع

 تاياسا



 وع
 ةنعارفعبىئتعااموهلنلاهامعافترافالّتخا فىسلالعلون الا

 هتلئاغ نم عانمالادصقب لينلا ءامىةمسملا لامع الا نمةطسوتمأ ا ةلودلا

 نومجستي اوناك يذلا مهما دع تاراغنم نصحتللو أ هتدان زب عافتنالاو

 لوزن نم اءوقاعنامو انعيطانصح لالشلا اده ل عج نادولا نموهلع

 الو هيدافقننأىئشرلوق اذهنكلو مهلعةراغلاّسشو بلا مهئفس

 هلع ىراحت

 معزواةلطماهلاحي ا:1لعالف ةرمشعةعبارلا هب رصملا ةسك ولم ابائاعْلا مآ

 تناكاماو ةرشعة فكلاثلا هلئاعلل ةرصاعم تناكابلا ني رخأتملا ضعي

 ةرشعةثلانلاهلئاعلا تناك نيحرصم نم هي رحل | يلاقالا ىلعة لوم

 دال وول اوقلا اذه ضقانب و ددعصلا يلاقا ىلتةروك ذملا

 ران الاه ناز د22 تظنحو ناس ةسحاش تدحو ىتلاةرشعةثلاشلا"هلئاعلا

 قالوس ةنكاكلاة ب رصملا
 ةرشعةثلاثلا ةلئاعلا وام ناكو ل هنارظن ىذ لك ىلع نت الاك كاذلملدو

 هجولادباعمىف مهل شاق نوعضي مسمن ا عداملدعصلا لاق فني رصحتم

 ىلا مهيديأ نع ةجراخ ىرخأ ةهج لك امه مسفن ًاروص: نوم. زب وكرحلا
 مهماصخأ َدلأو مهادعاد أى هةلودةضبق

 سدسقلافيلأترصمْؤ رانلنيرصتخلادحأ بيزوافةدالا ىحدقو

 ةسداسلاوةرشع ةسماخلاامهونتلاّلا نتمك وللا نتلئاعلا نانو ام

 نتاهولمتناكْن ا تقوبو دمعصلا ةه ةسسط ل دم نم امهاصأ ةريشع

 رصم نم لامس ا ههد لصح ةلدملا هدب. يهكحامزةمنلعاج نتلئاعلا

 اهبت دلما ىتلا نحنا عنشأ نم ةنحم لب ةنضيراتلا ثداوما عشبأ نماةثداح

 2 خب



 كم
 كاران نم ئئانملا لصيلو مهامسأو نإ ضوعت لو ةنس 38 تناك
 ناس ةءحانب اهانف ةكتساة ب رح حاولأو لشامت نم انطينتسا امناو
 اهم فرعي ةنوفدملا تادارشو ةنوفدملا تابارخ ىهو) سودسأ ةئدمو

 ولم مكج» ةّدميف هب رصملارابدلاَنأ(مّدقتاكر سنن ةل دم لحم اضرأ

 رامعلاو ميدقلا كدا ند ايلا ىلءةقا لزتل ةرمدعةثلاشلاهلئاعلا

 كلذفف تلصحام الاقي ىتلاَدِب ريا عئاتولا صوصخ امو ميقتسملا

 ىدااف كلذ عمو نمخلاو سدحلا قيرطبالا ام ضوغلل ل سسالفرصعلا

 هلع روثعلاراص لئاه لا نمو ناس ةمحان انت ءاشكتسانمدْخْوِ

 ةكولملا ةيل”اعئاران " رعبا ةريرحاهل لاش هل ”ةدنمبرقلادةرب زجىف

 دهعيف اهدودح تَدتمادب رصملا ةكلمملا ناو هةروك ذملاةرشع ةئلاثلا

 هر 2ع ةيانثلاةلنغف هلع تناك ان عةريشع ةئلاثلا ةمكولملا هلئاعلا

 بحوتس دقو ركذإا قوس ةدملا هذهب قاعتر امم ةميرغ هثداح انوهو
 ةيرقلا نم برقلا ىلع هثا-ىداو قوفامذدجوب .نأ ىهو ركفلا لاسعأ

 دجوب لدنلا فرح ىلع عضولا ةمسأر قرملاةرعو روك هلعس ةاعسملا

 قوذرانهأ ةعيس عافترا ىلع ةشوقنم ميدقلا ىرصملا لةلا,تاباك اهيلع

 لعب .ممجرت نمو ن ١ الا ةدابزلا نم ةحرد ىل- ال تلصوااذاهاملا غلام ىلعأ

 ةريشع ةنلانلاو ةرسشعةبناثلا ةمكولملا ”لئاعلا رصعفف ناك لدنلا 90

 كلذ مص اذاو روذلا كلت نم ري ةنلا عضوم ىلا لصي هتدابز ىصقأ غلب اذا

 لالشلا دنع غلس نزلا نم انرقنيعب رأي رصعلا اذهلبق ناكل ينلاَناَف

 راتمأ ةعيس عانترالا نماذه انرصءىف هغلمامرثكحأ لا ىئاشلا

 ةباغلملعلا اهلل لصرإو رلقنلا ناعما ىضتقت ريما ب رغتهلكسم هذهو
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 كك
 ْ ةجاحلا بسحب
 كدنن نم :ريصم قامهيريعملا موشلاو سيروم ىظذل نملك نا "هل انو

 كتلاثلا اهتتوم كالا ا اها ىلا هلا ةغدل ادع نع نكاد

 ةطقلامأ١ ناس لك اب طنب ن الا ةياغل .نامزالاّرم لع تع اق

 (ةشحت ارا ل روسكم ءاراهدعد ميملاةلامان) ىريماهلصأ َناف لاف رو

 سروم ةريحي اولاو سيروم هلك ىلا نويئانولا قلو ةريحتاها عمو

 ةظفلامأو ئئيرسلو نييرصملا ةنعارفلادحال مساس رومّن أن يعاز

 واوف ةفيفخ ةشءاناهابهلوأةروسكمةدحومءاسبإ) مو. اهلصأ ف مومغلا
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 اولاقف برعلا اهبّرعمث ةعدتلانيرصملا ةغلىفرحلا اضيأ اهانعمو

 حارتقاب امصخأ ىذلاءاملا مسا ضرالا ةيعست يلقالا سفن ىلع مومفلا

 ركذف ةدئافلا للحج نمدح وباملعي عضّوراعو رو داي ومالا

 ريغ نم لاقي ن أن كعو نازانروزوأو نب اهبلا بسن ىتلا ةيكولملا ةهلئاعلا
 تالئاعلا رهشأ نم ىه ةرمذع ةتاظلادلا تكلادكك ىلحا دات اعلا نإ

 هدا ةييضا ضار اهاظ نر سال سس
 ني روك ذملا ني رفك كلملاو سوك كلملا لاثمأ ةمبسهىف ةطسوتملا

 ةعدقلا ةلودلا ةمنلاءاغنا

 كولملا اضيأ اهكوامرهمشأو ةرمشع ةثلاشلا ةمكححولملا"هلثاعلا تءاجمث

 'رلئاعلاهذه لا<اننالعالو نوسوهكسسلا كولمللاو نوستوميرفوتلا

 نوّسام سدسقلا هركذ ىذلاو ةعدقلا هن رصملاراب* الاديلعكاداعإالا

 مهتذم عومجم ّنأو اكلم نيتساواك اهكولمةَّدِعَنُأ طتةوهامدوصخج



 ج1
 تصقتاذا هنا ثدح نمرصم ىداول ةبنلا:لمنلا أ دحأ لع ننال

 تراصو ”ىرري غنم ةسعارزلا ىخارالا ضعب تيقباهبتداعنءهندابز

 يقرع اوروسملا عطق ناوفنعي هناضف ناك ناو ةعرزتم ريغ ةرورضا د

 رصمىرتةياثملاهذهبو اهني نأ ن عال دب ىضارالا لاح ءاسأو ىرقلا

 ةمشخ امهادحا ءاونّدح ىلعنتل اوهمنيتف اند هنمدّدرتت ماودلا ىلع

 هده.هنم فرعالو ةدازلاىف ةغلاملافوخ ىرخالاو ةداعلا نعهصقن

 : ةمكولملا ةهلئاعلا كلوام دحأ ثلاثلا اهننومأ ىمسملارمصم نوعرفراشملا

 ىرجأ ةوسج ةاع ىلع كاذفف لّوعف اهكرادتينأدارأ ةرشعةناشلا

 ند ةيظع هيدا ريصم نم برغلا ةهحىف ءاردصتلاب دحو ناكلدو اهلع

 لصتت ىرامعلا طسوفف ةعئاض (مومغلا ىهو) ةعارزلل ”نلباقلا ىضارالا

 وحسم لبس هطسو فو ٌحزربلكض رالا نم ةعطقب ىلصال ا لذلا ىداوي

 عمتي ريصملا ىضارالا طسءاودسالا ىف هعطس موع ىهاشإ عستم عفت سه

 ةيعسط ةرم هاسهرمغتداو اهنءنّوكتيادح ةضفخماضر أهم رغفنأ

 سحأف (نوراق كريب ةفورعملا ىهو) معارف 52 يشرك ايلول كانك

 روك ذملالمسلا طسو ىف ىرخأ ةمعانص كرب رفح ثلاشل 'اهنئومأ كمملا

 لمنلا ةدا ز تناكن اك ةعد رملاراتمالا نمنيالمت :رشعا| نمطس ةحاسم غلست

 ىقسل كح, اماهبةنوزخل اهامملا نمي رذفةروك ذم ا هكربلا تكن ةفعض

 رحل ىلا ليثلا نم رسيالا بئاخلا ىضارأ راسو لب مونقلاا ةب دان عراه

 فرصنأ روس اداسفا هنم ىشخ ثدحلشنلا ناضنف ناكناو ضبالا

 تحفط ناف ةيعانسملا هكريلا كلت ىلا 5 ل مذانملا اي راردقلا

 جفن و دست ةرطنق ةطساو نوراق ةر يي ىلا اهنعدازامف هرصتااضي أ هاملا اهيف

 تبسكل
9 5 



0 
 شنت ةيبكحم نئافسىرتف تقول كلذ ىف لدنلا ىلعرفسلا ةمفمكى رخأ

 0 ل نط
 ةسفنلا ب اشخالا عاوأ نماذختم ةعدلا ن_سحتسملا تلا ثانأو

 تاذربقلا نم ةيواز فكرت كلذريغو طاختو زه < سالملا نماعاونأو

 لومي هسفنب هسقانم ةيس ىو هناسلب هتامح ةصق ص قي فومارمالا

 ةعقار ىف حونزلا فئاوطلا.هل دوتطاواع ركل تان فليت احل

 نداعم نم حرض سملا يهذلا تباج ةهلفامريمأ ناكو نادوسلادالبب

 هنامعي 1 هتدامق تك اهطوخ (انق ييلقا) طفق هم دمىلا كو !لمح

 نسحأأ هب رمصملا يلا الا نم ملقارب دم ةغظوبو هب رصملادونللا نمل>ر

 هلع ءانثلا نسح قىصسا ىد هتنامال نيطونملا ىلاهالاىف ةريسلا

 صن ىعمو هتراذا نس#< :هتمعت ىلوو هالوم نم هلا تافتلالاو

 راسو زاداةدنمف ىئذازالا عج تناك ل اوي ماقملا اذه هنراع

 ةموظنم ةعورزم ةمودخم ةثورحم قىتامال طونملا يلقالا فارطأ

 نمىديت تام ئشقرسيلو بونهلالامشلا نم بولا عاونأرئاسب
 لمارالا نم هلمرأ الو ةدمف تيرضالو ادصرهقأ لو لماسملا

 مغصلا نيب ىناكح أف تلدعو "هلمرالاو هجوما نيب ءاطعلا ف تب وو

 ىهشا ريطخلاو ريقملاو ريبكلاو

 ةلالدلا الدي رهشي نأ نمريك أو رك ذين أن مرار خال ملدانلو

 ةيلخادلا ةسلهالاةَوَدلا ند. هب رصملارادلا هملعتناك ام ىلعةحضاولا

 نم نيهتتومالا كولملاو نينازاتروزوالا كولملا ماأ ىف ةمكلملا ةكوشلاو

 هناف سد روم ريح وهو ةروكذملا ةرمدع ةداشلا ةيكولملا هلااعلا ولم



 ع
 مارغا ضد ريغ ىلع ةرشع ةيئاشل ادب رصملا دم تالا اغلا مران لاح

 ران "نم دن لناواننكلو ةرهاةلا نم براتب رطملا "هل سو ةقَرْفتم

 سواونلا لج فان دتهادقف ةشردلك اهالو ةكوامارو صقةّدملا كلت

 ييلقاب) ندح ىنةيحانب ةفورعملا ةهملانةدوجوملا (ةبرفكلاروبقلاىأ)

 اهنا ىلا ةققلاو اهانيعدا ىقتلاىوعدااهدهانل تدم ام (اننملا

 ةعوذمملا ءاسشالا "لج ف امناردَمَف اهادعام ىلا هعم انل ةحاحال امل

 [09000 00 لاو عادتلالا نانو :ناقتالا ةفاغ عم ةمودرملا
 احو>صضالاختاراناهربو اهحصال لد لديام ةهللا كلب ريالا ناطمح

 تأ ةيرصملا رادلا ىلع نك ةرشعة يناثلا ةمكولملا هلئاعلارصعَنأ ىلع

 ةعبارا ةيكولملا ",لثاعلارسصء نم احالفو ةيهافرعأو احاذو احالص

 ناكفوماىمسي نامزلا كلذن امعأ نمل +رربق ىلعروط_موهام كلذ نك
 هنعد نم نسح ىةمحان تناكح ىدلا ملقالاريدمو دونملاداوق نم

 ةضرانلا دئاوفلا 0 هماعتوتح اا شوقنلاهداهل ىرمعلو ةريصع ىف

 (هيرفلاامثيح ةردج انهركصنلاب ىه ةريسلا نسحوليجل
 ضيقو هتاعفبذخ أسلم 'رمصمامع اك مهفلل رّوصَ_ اهلارظنلاةفداصمو

 كنالوشن:موسرلاهذههتنعداامهمىشد علتلو هترشاممتقو ىف هبنديهيلع

 ةراتىرت ةهجنم ةييرغلاشوةنلاو ةسقلاموسرلاهدهىلاترظناذا

 ىلع ثيراعمب ثرهت ضرأ ةئهتراتو اهنعستدصقب مدخت باودةروص

 ىرخ أ ةّرمو رصم جاوب ناالادباغل لمعلا اهب ىراخلاثب راحملا لاونم

 امج سردية نرجم لكسش 3 ممقلا مي دصحي ضرالا نمةعر عر ظنم دهاشت

 ةه> نم ىرتو اهرفاو2 باودلا اهسودنت بونحلاو لالغلا ن نم عاوأ

 ىرخأ



2 
 نم هدي ءفتاوطن ةروععم نناحح هيلعدّمعناهدب تحت ىضارالا نم

 مهو شوكلا ةفئاط اددعيهرثكأو عاونالاو لوصالا تلم شانلا

 بدنملا با زاعغوبب امنا دالب نم اندرو حوت دلو ماس ب نم موق

 ةباغ نيخروملا ىدا لوه تقوىفللذلا ىلع طاوشاونطوّدساو

 ندا اذه

 ةمسنلا» تقولا كاذىف اوناكنيروك ذملا شوكلا ةفئاط نر عاطلاو

 اف قحأهلامتهمههحوت ىذلا مصدللاو قرزالا ردعلاو هني رصفلا

 كلتىلا ةوهم تنك ةيرمدملاةيداه, اركاسعلاو ةيلهالا ىوقلا عبج

 ءاشنا راص نيبلغتملا ماوقالا ءالؤه ةمواقم لجالو تقولا كلذ ىفةهملا

 كإذ نمو لوالا لال كلا ءارو اعف لينلا فرط ىلع هنعسو هنك يعلق

 نم ةسهتش دل ا كاذ ىلا لاذ نس تناكح ةنوعءرفلاةكلمملاّْت أ ذخؤد

 رف كد د سرا ماقام راس لس ا
 ةئاثلا "هلئاعلاةّد دو رصمةلودنافرومالا ةءامسو ريبدتلا لاوحأ نم

 نم حرراللاف لصح- ام عمو كرابملااهليثْئطاوُد تدعت كح ةرشع

 كولملاو نينازانروزوالا ءلولملا نم لك مسا ةبرستت اع ةيرملا عئاقولا

 لزتمل رصد تناك راصءالار م ىلءل مل ىتلا راخفلا سالم نيهتتومالا

 دضعدو امتكوش ىّوشام ىلع نرد اهلخادف ةدهتحم

 بيذهتلا بايسرششنو ةرامعلاونُدَمْلاعورفرتاسةدعاسمع اهتّوق

 بترت ةشاعةرام ةذملا كلت ءانثآ ىف ةبرصملا رابدلا ىهددقممن ةراضحلاو

 سمع تُددْلادق تناك ىتلا ةريبكلا هب رثالا تارامعلا عج ةلاز ا اهياع

 ةقفح ىلعانل دبا راعت مو [ب رقاهماع ملك-انسو اهاضآ نم رصعلاكلذفف



 كك
 ٌةثلاشلا ةمكولملا هلئاعلا دهعىفابماعّجمدق اك

 ولما نم هبتءاج نع ةرمدع ةيدانلا ةيكولملا :هلئاعلاهذهتضرةنااملو

 00000 ردا كراك لاما ةريشع ةناثلا ةلئاغلا اهتيدعأ نلماثلا

 روهطدو مطدعل ند هب رصملا ها اودلا هق نيهئنودالا كولملاو

 نيح ىلع ايئان' هب رسملا ةلودلارهظت هذه ةرشع ةناشلا ةمكولملا"لئاعلا

 أد نمرصهكرتف 9 ردا ةمراتل اراصعالا مهب نمرصعرهظع:هلذغ

 اتق نع جرخدق ناكام تدرتسادق لوالا نازانرو زوأ كلملادهع

 ةيعسطلا ةملصالااهدو دح تعحرتساو اههضارأ نم قداسلا دهعلاف

 ةرزحثرحي دحىلاو طسوتملا ضملا رلا ةياغل عأ لاعتلا ةهج ند

 قدرطلا نءتقولا كاذ نملتاقتتذخ أبونا ةهح نمكاذكو روطلا

 لز.لىذلا ناكملا ىلاعلاى-امسلاكإملاو ناشلا ظعلاىريبدتلا

 كك ماودلا َكَْع ندزرلا نم انرق كا ةّدم كا ذدعبا_تاهرظت محطم

 اب لع ديلا عضو باطل نم مانالاو تالظعللا رم ىلع اهرمدد نيد

 اها لصخوأو قاتحسالاو ىلا هحو ىلذلا اهمقسد يلا ىئارالا

 لودا!نمةلود ةشدملا دالب ىدقأ نم بيرق ىلا لسنلا لدا لو أند

 0 نامزلا فلاسىف رصمةلودىلا ةمسنل اتناك ةعدتلا

 ىأ ةبوتالا دالبىهو نالا ةيرصملا ةموكعلاة سنلاب نادوسلا

 هدهو شوكلادالمب تقولا كلذ ىف ىرصملا ناسللاب اهتءربعملا خزلادالب

 ردق ناسالو هبلااهكلم ةسامس.فعح .رتص ًاداحتاالو لب ةطوسضم

 م



 جيغا
 نيثللا نيبسوهوتنااكولملاو نيفشتالا ل ولملا يفئاط نملك اهءامالف

 هوب قاطلا ا دون نمت رع رج تو داكن ةيكتحوللا لئاغلا كرا رح
 نم تقاطناوأ : لاقع نم تطقن امنءاك هل ولا اعلفغ نمتظقمتساو

 تيسساو لاما كا ىنآ الك انتل ا لالعاو ل سرلل

 اذهىريغتىتح ةمخولالاحلا كل:ةملكلا,تنعستتاو عدلا ثرداحالا

 رئاثعلاو تالئاعلاءاممأ رم ىلاهالا نب ؛اداتعم ن احح اامديد1 ادهعلا

 بابرال ةقباسلا ةّدملا فد 5 ىلا نيوانعلاو ةسسرلا ناقلالاو

 ةباكلا ةمقيك تلد ىتحو نيددخت تملارئاو ةضومعلا ظنا

 تلأق ىف هو>ولا 76 نم هب رصملا رايدلاتءلقتا امتااكو نيدلارتاعشو

 ةناشلا ةدملا هدلهقو دعتسم حالصلا رخااًعلْخ تَقاخوا روم

 ةلئيدمو نيتنفايا ةريزحالو سننت ةئردمتب رصملاةكلمملاتْت نكي

 2 ةبماط ليام نا كلل كح ةمل مح تاَقْسالد 02 فم

 اذه ةندملاهذهلدهع ةّرملوأو هو (انت ماقابون اة دعةاعسملاةيحانلا

 ةوسح ةصح ةيرصملاةلاودلا دب نع دهعلا اذهىف ترو ىصنملا

 نشا اهكولم ةعاطو قسلو اهتزوحفف تناك قلاربصم ضع ند

 ةماعلا داوغلا هذه ىلع لد ىذلاو ديعصلا ميلاعا نم ةريغصةيالو ريغ

 ةيرصملارا* الاف رظنلانم تناموع اهقّدصو امك تثأو اهةقحو

 ران الا نع صخقتلاو فشكلا ةملصعاربخأا هانذشكتس “ايلا ةّمدقلا

 اميرو ةوادسلاو ظاغلا تامالع اهملع ىربرصعلا اذهرانخ او ةن رصملا

 لام فر دضم نايك رياهيلا ارظنل درك قناع ديوس دال

 ىدلا لّوالا ةيلوقطلاى دل تداع امنئاك ةريشءةيداحلا ةمكولملا ”يلئاعلا

 خا



 ضخ
 ادع المت هدفنالن اداكت تمحي لاوحأ أو لاكلا ةحردال هغولب

 لَك روهدلاّدمث لع تغلبامتغابوأو روفالا نم ماى ةتلاتلاراصعالا

 اتحرد نع ةتلراكتت لف هو>ولا ,ضعل ند رعد ا لاه نأ مص انعر

 ماره الا هدهلثمءان كلذ دءداف اهلرمسُ | ثمح اسر نع تطقسو

 "لل هل اران* الاهزهرظنءاذناو "للملا

 ىلاثلا 7”

 ىو ا ماج اغارصع وا ٌءطسوملا مرصلا :لورلاب قاس ايف

 ىلاةرمش عه داخلا ةسكولملا"هلثاعلاا دبم نمرمصم خي ران نعةرامعوهو

 ةر ع ةيماقلا

 ”رلئاعلا نم ىط ولا اها ارصءىأ ةطسوتملا هن رصملا ةلودلا ادت

 (دالمملا لبق ةنا نش س) ةرحهأ | لبق هن ش3 ىف ةرمشعةب داحلا ةمكومملا

 ا 1 كو تع ةنمأذلاب يرق

 راددا | اهبلعتناكم يلا لاحلا ةفغصنماغن !هانفلساام كده ذفرّرقتاذا

 311 01 ضاار تنايتسدانسلا ةكو امل ”لئاعلا تضرقت ام ناخب درضملا

 ةيئدملا ةيعبجل اري مىرتعا تقرلا كاذب هناىلءاف سيركوتس ةكلملاو سوادا

 اهاوقىلع صضارعو لابلا لع زك هعدو "نإ ذغنحح ىلعب رمصملا

 اهتوقتلطبو اهتكرستلطعتف لاخلا ىفاملع ىذغامنءاكةرتف ةسسنأتلا

 ةسداسلا ةمكولملاةلئاعلا دعب ن دعا ةنس 4 5 ةفامرصمتسشبو

 مالادادع دعت نءاك مهلا :راقةريشعةيداطاىلا

 الذ



 قلو
 ةسداسلاهلئاعلا دعب نم ب رثالا تا شنملا ةكحرح فوقوو ةنلهالا
 نوتفلا لاو ضعت نعاما نيرعأ ديه نع ىتاتوهاعا ةنكفاما

 دقاك نامزإلا ضحي فلسا كاورال سرس دبل "اا
 امآو نانحالا ضعي ىف سانلا نمدارفالا ضعنل ة ومما ىوقلا ف لصخن

 نحن ىّتلا عب رالا ةيكولملا تالئاعلارابث 1 اهبدحو يلا تاهل انانمل هج نع

 ىدتمناكى تح اهددملاوح ؟نءءاطغلا مشكل واحن اهددصين الا

 جرالا فرطلا وهريخالا مالا اذه ”لعلو اهياعاجب لد فوابلا

 ةشظو لفكشلا ىلا لثاسملا ىدحا ىه ىنذتالامكهذهو ” منال هجولاو

 فنك دحلصم اهاهدةلازاب ىلعلا لاعلا هللاءاشنا موقتو اهلح

 ةءامعلارصعن الااهضىراخلا ةبرصملاةعدقلارابث الا نعسحتلاو

 ةلودلا ةدعاهمعانريسع ىتلانمزلا نمانرق مشع ةعستلاةّدم ىهتنت انهدو

 ىلاَنَّدَملا ند ريصم تغلب اهو ىلوالا ةل عاد ارصعوأ ةعدتلاة ب رمدملا

 رئاستناكن أت قوي هناف ريدجدهملاتافتلالاو رايتعالاب وه ريبكماتم

 ممل راصنيذلا مالا رهشأو لهملا تالظىف ةرومغم ضرالا تاه

 ىلعاولايمل نيملاعلالاوح أ ىف ىلعالا فّرصتلاو ىلوطلادملا دعبامف

 لخفو لاكو ةمكحولو أموقلدنلا ئطاوشي ناك نيفك اعري-وتلا ةلاح

 ةموكح مهدقعو م ولح سوسيو مهسعأ ىل لاضفاو نّدَعْلا نم

 تفئاظولا بابرأ نم ةمظتنةباهمفئاوطاهم دي ةدرتمم ةكحام

 ةيربملا يمدختسملاو ةسومعلا

 رهظد هتعلطءادساو فت نان يا ضلاع :رصملا ندخل ناةاللا و

 ةمضاملا هلي وطلاددملاو ةلاثتا راصعالا كلن لالخ نم ىنارلا نعل



 قليل
 هنع ىلا سوادا كلانا ثيدح نملقانتباملصأ ّنظلا بسحب كلذ

 1 ةمددن :ريصم مكح هنا لاستنو ع رذأ ةعسهلوط ناك

 ةرشع ةيداللا دهع لوأ ىلا ةسداسلا ةمكولملا "هل :اعلا دهعرخ [نم هنا

 ىلعاهينرثعي ل ةنس 87 غل ةيرمدملا راب“ الام ةرتفّذُم تضقتنا

 ىرع تبلاسفاهبؤتعقو ىتلا ةنضراتلا عئاقولا نع قطنتست تارامع

 ماوقأ ضع نم ةراغا رمصمدالب ىلع ةدملا كإ,ءانثأ ىف لصحدق ناكل ه

 نء تكح..نودنام سسقلاو دعب راوتلا لهأ مهربخ غل. ل بناجأ

 اوناكنيذلا ةمق.قملاةبكولملاتالئاعللالا رظا. لو هني رات ىفمهركذ

 نيروص# اوواكن او تقولا كاذىفةب رصملا راءدلا ىلءةلودلا مسهل لزب

 تراذ ىف هافكلدقف كال من لالا ناكفدكمأمهنبت دم لخادفف

 ةراغلا ّىُدد لوّقلا لوبقوه باوصلا برقالاو نهذلل ردات اق رصم

 دكرانملا ةعقيلاو ةسطلا ةدلملا هذهّناَكلذو بارغالا ضعب نماهلع

 لب طقف تارغلاةرثكو تاريخا عاونأ نم هناهسدتنا اهتمام عادلال

 0100 11 دلو قار ءللاهعقون نش تاطفالا سبأ ٠
 ماودلا ىلع راسالا اهقمرتو ظاحلالا اهل صخشت تلازال راطقالا

 ٌرمَتسملا اهدعسو نامزالا م ىلع رةسملااهرفن بابسأ نمو رارتسالاو

 نماهلاوحأ ءوستايضتقم راهتواقث تابجوم نمولب ناكم لك ىفاهنم

 اهباع مح دزتو تا ملا اهلا كرهت تاارال امنأ اهيا ىلا اهتدبم

 ندرمع لك ىف عامطالا اهب قلعتتو راطخالااهود مكقتو تابغرلا

 مرح نأ ةءارخلا باب نك عطاق ناد :رباتل سدل ناك ث مح نكلو راضغالا

 تارامعلا دام ىفةرتفلا نم "هلغغن تح ىلع ةيرصملارايدلا ىرتعا امنأب

 ةيلعالا



 ا
 تناكدقف هن راتىف نوّس اما ذءاهفصو ام نيدحلا ةدتروملا س ركوش

 ىحو الاكوالضفره :.يظأو الاجو اصتماهرصع لهأر هش لمقام 0

 تبذل هلتق نمم مقتنت نأ تدارأو سانا! ضعب هل#تق أ اهلناك هنأ اهنع

 تاذاى اوهتلاالف هنف دع و مهل تّدعاو ض رالا تش بادرسىلا نييندملا

 اعجب مهقرغأف لدنلاءاممملع ترج براشملاو لك املا

 تالالش نكت لوس وك كلملاك | اعمال نامت .ونابا كلما ام م

 ىذداو لالشاصوصخ) ن الكب ك ارملاررس نم ةعئام كاَدئيح ليثلا

 ةحوّدفم ةعنم تاذريغبواملا هج نم رصمدودحتناكو (ةفلح

 ةفئاط ىهو وهوه مسمءابتقولاكإ ذىفةامسملا ةفئاطلا نماهماعتر اعالا

 ةفئاطلا هذه لامع روك ذملا كلا يسفتاهملا َكِلَس نيذؤملا حولا نم

 ةمولعم ريغ :هلسق ةبرصملا ةلودلا عاط أك اذكو ةعاطلا تا اخ دأو
 نولم_عد نيب رصملا نم ةعاج ناكو ثوره ىبىعس ىداوما|برعنم
 ماوقأ مهلع رّدكف روطلا ة ر مو ا نداعم حءارختساىف

 اضيأ اولعفامب سواباكل ا مبقاعفجاوتلاء إد نيدوجوملا لثاقلا نم

 ةي رصملارا“ الا ىلع ةرطسملا تااَكَلا ىفاذه سوباباك للا مسا رثك و
 تاكلا ةه>و ناوسا ةهحب ةدوحوملارام“ الاءادراو دوف ةعدقلا

 كدعس :مشمل ةمحانو (انق ميلقا) دامضل اردت هكر ١ ملقأن)

 هما ىو (ةزيجلا مياقان) ةراقسةهحىفو (اننملا ميلقأن) نّسملاة ب وازو

 ةراغملا ىداوي ةنئاكلا روذعلاىفارّوصم دحوبو (ةيقرمألا ميلقأب) ناس

 ريعقا ىلا امة قد رط نم تاماهلا,ةامسملا لفاوقلا ةطخت ىفو

 ناك ةماقلا لي وط ةعدقلا هب رصملا ةغللاب سوانا ظفالوأ دم ناك الو
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 د رصملا ران الاةنازخخ دوجوملا مست انير ذك كللالاثمتناوال فيك
 بحاصاش ان ليعامتا اني دتقأ ةرضح معلا لهأ ىلعاهما شنان نسحا ىتلا
 ريوصتلا ةعانص دي اهتز ربأ ةعطق نسحأو ةعنص نّقنأ وهو رصم

 000 نس ىذمدعد هلاك ةئمهو اح ىلع لزبلو رصعر خخ اف

 مارهالان ا تاعام 1 ةعئارلا ةيكولملا”هلئاعلاهذ_هلامعا نموه هماع
 نم ىه عبسلا ايلدلا بئاع نعت ف بست نأ فاسلاا دنع قدها ىتلا
 اضد ًارمصعلا كل ذران ١

 ةناثلاو ىلوالا نتيكولملانتئاعلادهعف هب زمصملا ةكلممللا تتش ناكو

 ةرانو (اجرح ييلقاب ةنوقدملا كار ن الاةفورعملا) سيندت ةئبدمران

 امو (ةزيحلا يلقأن) هاير تدم هب رق ىش ىلا سدةتموأ فئم هب دم

 نيتنذلب ا ةرب زعم ةكلمملا تت ناك ةمادللا ةكومملا هلئاعلا ةّدمف

 مندا ةيكحوملا ”يلثاعلاهذهدهع ف لص مو (ن (ناو 1 ا عوز

 ران' الا هلى ران ؟ضعباهلامناواهلاتاغتلالا ىضتقتةمهم ةضران

 ملقا نم) ةراقس ةه< ةدو-وملا نوعرذ ةبطسم اهنم ةعدقلاة ب رصملا

 ناقتالا نم ةياغفف هلاك لت رباقم نعضىف رباشم ةدعاهنمو (ةزيخلا

 صعق او فشكلا ةطساو ريخلالا ةدملا فاهفاشكت ساراص ظفملاو

 ةيرصملاراب* الادمي زشىفاوتناسصل ةعدقلا هب رمدملاراب* الا نعىراخلا

 : الو هع لكلا

 ىبركح ىلع تاودسا ةسماخلا ةمكولملاةلئاعلا كولمرخ [تاماملو

 هادم نماهلصأ نا نوس' امسسقلا لاق ىرخ أ لئاعدب رصملا !ةكلمللا

 ديلا انا .ونانا كلملاو سد ركون كلل راسم ايك ادا نو جم

 سد كوش



 قل
 تلازو ةييرغةهشا م فتزسو ةسع دكرح ته نغنمح ىلع رصعندتلا

 نكيمل ىتلا نّدَمْلا بئاع نم علاوطلا دعسأ !مبادبو عناوملارصم نع
 ةمسنأتلا ةمعجلا اهي تماظتلاو ملاعلادالب عمج-ىف تقول كلذ ىف ريطتاهل
 نونفلا ىرتف اًماعاماثتلا اهيذ ةيرامعلا ىعأ مأتلاو امان اماظتنا

 ند اهب تقتراو عاستالا نهرصعلا كلذ ىف اف تغلب دق عئانصلاو

 ةيرصملار ايدل تريست ىتلا راصعالا يما اهقشب ل ةحردملا عافترالا

 تجدزاو ىرقلا تسسأتو ناملا تطتخاو اًدجريسي ئشدالادعبامف
 تنتعاو ةديدحلاةحالفلا رودلاو ةريدعلا ةمعارزلا لزانملاب فايرالا

 ياو طر وزار تكا زابط ىبصالا ىلإ كاب هيل فاعلا
 عرازملاب ضرالا ت”التماو اهيدا ةماهالا ةلالاف ىبتحولا زو“الاو
 نكاسملاتنسحتو  ةريثكلا ةمودخلاتالوصحملا,تءاسو ةريزغلاةدملا

 ترتر نب درلا ندمان: ةدلملا نلطاونلا عش وو فلا
 امرت ردو اعلا ايحا عانعع ذادل كوك 50

 عاونأ ىلعح ٌرفتلاب عتمت اروطو راهزالا اهب عرزيةران' همشبوهعامتاىدا

 روبطلا صاننقان لغتي ةرانو راوزلا ةريض< هلداما رعفت صقرو بعل
 عرتلا نم لاعمال داطصب ىرخاو ىداودلاو ىراصتلا نم شوحولاو

 تاذةريبكلا نفسلا نماريثكىرتو ىداولا ةحاسىةرمثتنملا نامل او
 ذاوعةقوسوم هلأ نم ىلدلاءام هحو ىلع رطذت ةعب رملاتاعارشلا

 ةريثك هكرملا ةديدش ديدرتالو ككثتريس غنم ىارلا نيسعل رهظظت ةراجت
 رصعلا كا ذ ف فارللرهطترصم ةئمهف:هل ابو ديره نمهلعالامت؟ربلا

 ةومفو ةوؤل البو ةؤوقواناوفنعل تع باش ةروصرهو-ول ار ئاس نم



 12 د
 خدؤملا نذأتقاسلا رضغلار ا ؟نمرثك ؟ ران“ !ىبعرصعلا اذهل روثعلا

 هن وتحتامم هإلج ثداوح ةياورو هبفتعقو ةرات عئاثو طيضب
 كلملاب تودوريه حّروملا همعسل ىدااوهرصعلا اده ىلءرهالتلا كلا ناكو

 رصعلا كلذبران* الا ىلع ةرطسملاتادومتلا صوصنىفىعسو سدومك

 اكلم ناكحروك ذملاس: وبك كلل اَنآرعاظلاو وفوخ كلملا مسا

 ةرزح ثمحى) ةراغملاىداوب ةدوجوملا شوةنلاىف روصم هئانادها#

 برع نم هل سق مهو نواب :ةفئاط عمش لتاشم لكش ىلع (روطلا

 ل ناكورصعلا كلذ فخ اونلا كَ نيدوجومااوناكَن يذا !ىداوبلا

 ناكو رصمىداو ن هةبرحلا ةهللا نمةمقرملا دودحلا ىلع ىَدعَتلا مهنم
 دسشتو ىلاسملا ءانتيا ةّدام بحاصوصخ افوغشم اضيأ سد ومك كما

 تناك اهرهشأو هب رص ا رايدلاب ةدو>وملا مارهالا مظعأ َناف تارامعلا

 لك ىف لمعلا نوبو انني اوناكل ماع فلا هن امّن المقام ىلعو كلا اذهربق
 سها ىتلا  هسحلاةرامعل هذه ءانباورشاءمهريخد نول دتد رش ةثالث

 قوفسل ةقشلا فو ةنس نئالث كادر وك ذملا كلملا اهئاشنان

 بعص ىذلا اتا اهريظتاولمس«ينا ني رخأتملا ةعانصلا بأبرا 5
 ضع اهمعي لصت تاقرطب تارخ عا ادف نس ناو همذه انما: فولو

 نزلا نمانرق نيتسسةّدم ثكمت ةجسحلا لاق”الا ندا ماع ل وجت وهام عمو

 لالتخ اىند ا اهيرتعين أن ودب لاح 7 ىلع

 ىلع ةلوادتملا تالئاعلائاباة.سنلاب ةعدارلا ةمكولملا"ءلئاعلا ةس امو

 ةوردلا اهتم "لعامل كشالف ةعدقلا ةلودلا ةّدمىف رصم 0 05308

 ةذامف ترح اهدهع لوتأ نمهنأ ىرتاشتاف ىوصتلا ةحردااو العلا

 نّدَمْلا



 كلا
 بس< ةاكشملئاسم هذه ةيبرغلاةشرملاو ةسدعلا ةحردااهذهل

 لاح لك ىلعوادنأ د برق و ايلدلكا نكعال نيمْتلا

 سدننم كل اَنا لع لوصال عج تعجأو لوقنلا رئاست ةنتادتف

 وام همس له نكحااو ىلوالاهب رصملا ةمكولملا"هلئاعلا لولم لواوه

 ةبرمدملا راندلا عجن ىذااو»ناكو هلق نمرمصعفث وط كولماوناكن ورخآ

 نك<ال هلك .ءاضي هذه ال مأ نير وملا ضعب معزاكدحاو كام ةضقف

 نوعرف َناو»قةحلاامناواهملعلملدال ىوعداملا ملت امئالاءاهمف لوقا

 "ب رصملا ةكلمملل ري وم لقا ناكىذلا اذه سيئبم ىعسملا لوالاريصم

 دهعلا دعب ناكَاو تافارخلا لسق ن٠ هدو-و نك نامزالا دقفف

 نآروهظي ث < ةئلاخلا راصعالا باح ءارو نمالا ال ىءارتيالو اذحانم

 هركصذام سدح ىلعو ىرشلا سنا ةلوةطرود ناك امتاهدوجو

 تمكحدق لوالا ةدكحوملا تالئاع ةثالثلا نوكت نوّس'ام رس سقلا
 لتأتلاب 3 راكم تسلمهدهع نمانلةيقايلارام* الاو ةئس / 1 ةّدم

 قيرطلا ىف تاذثلا منعو شسحوتلاو ظاغلا تامالع نمابلع ىراجف

 نا ةلرورابلع ىاةتو نري سلام ا 7
 دشرت لو قيرطلا ىلا دمتم ىلوالا ةوادملاةلآأح ىلع تناكرامأ الاهذ#ه

 وهرصملة 9تلان ناك روك دملاةثالثلا تالئاعلادهعف ق.قتلالسسل

 مه سا ىداس للملا 3- تدءناودبالىذلالوال زن رغتلا دهع

 ىل-ق ؛م861ا/ ةنسف ةعدارلا ةبرصملا ةمكولملاهلئاعلار وهظامأو

 لالهتسالا ف دخادق رصم خيران ّناف (دالملالبق 6 ؟ 5 ©) ةرحتملا |

 راصو دهعلاكاذ ةءاغل لامثالا ىف هءناكىذلا مالظلاءاسكنمزربو

 ُخ قب
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 ةكحوملا "لثاعلا ةذم نءةرابعو»و رصعنيئامورلاريصع س ماكنا

 حراس ةبلهاجلا ةد هرصمخ ران ةصالخ عمفنلو نثالثلاو هعب ارا

 ظ لوةنفلوالاةلهال اريصعى أ ةمدقلاةلودا |

 ( لدالا 1 رابلا )

 آل رصم ا دلي اجار صع ىلا تي دل ار صم هل ورب قاع _ ايف

 نا رع ا لوا رضرصم حسرات رع هر اسس 5 و ىلوالا هناك ! ع رع 2

 مردس# اجلا ىلا ىلوالا ةماولملا

 رصع ةنكلملا ةموكملا ءادنناتقو نموهةعدملاه د رسما ةلودلا ادم
 ىهشو (دالملال بق ه٠ ٠ ؛) ةرسهلالبق ه5 7 ةنسف كلذو

 د 1 22 تم دقو ةرشعةرداحلا ةمكولملاهلئاعلا ةدمءاهتنا

 ناكادح انء ادعنرصع ةكولملاةموكمللاءاشت ادهعلو أتاك امو

 تالاهلا ةيواهىف انواه تافظل ارحبىف اهرغت_مرصعلا كلذ. ران

 نمقيقتأ !لهأ تح اهتوقفكشالة بدأ ظحالمو اهتكىف ب رال

 محي راتاهللعي نأ لبق ةعدقلا ةةملاف ىرصملان ّدَملا اشنم لص َناءانعلا

 غلب ىذا !نّدقلا اذهةّدام تعستا فيكون الاةياغلاهينومقملا اهاهأ اهب

 ع



 كلل
 ةفارغ< قلعت امئاندافدقلو ني رصاعملان مان رقت لبقروكسسملا
 ام ذدنفلا اذهىفهنامولعم مانلعداعأو .دئاوفلا عقنأب صسفماكدإو

 دناوعلا

 ةنس 9 )١ ةرعهلا لبق 00 ؟ ةنسىف فل ىذا !كراتوأب فلؤملااعبار

 ءامدق ناكحامةدامحاضراب ةقاعتملاةنانوملاةغللابهشلاسر (دالمملا دعت

 سريزو اوس يزيا مسانيفورعملا نيريبكلا نيهلالا نم هنو دعي نيد رصملا

 نوققمحملاقّمحام ةميدَقلا نب رصملا هنادي قلع ام ةلاسرلا هذه عدوأ دقاو

 دعت المج نيد رصملا فاسد[: ناك أم هنمعد وه هناني رخأتملا ءاع نم

 ثيداحال ا نم لمح

 ايلا ىتلا دئاالا وقل دنعق فت كالاندرو أ ىتل ا دئاوفل هذه تاعاذا

 معررات ةصالخ نمهرطسنامفان دقعا اهلعىتل اي داقعالا ةجردوان دنتسا
 تالئاعلا "هل مسقن نأ ان غاسةقباسلا| اهل اوحأ ةحتت نمهرّوحخو رصم

 ةربكراصعا ةسجسىلا ةفئاط نونالثو عب رأ ىعىبلاةبرمصملا ةبكولمملا

 :لئاهلانمقرغتسس و لوالاةلهاحلارصعو أ ةميدقا اةلودلا لوالا

 : ةرشعه.داخلا ىلا ىلوالا ةمكومملا

 ”رلئاعلا نم قرغتس و ىلبسول ا ةلهاد ارصعو أ ةطسونملا ةلودلا قاثلا

 ةرشع ةنماثل اىل ةرمشعة ي داخل ةمكومملا

 تهلثاعلا نمفريغةسو ة :ريخال اةلهاك ارصع وأ هن دا اةلودلا كالا

 نيثالثلاوةب داما ىلا ةرمشع ةنماشلا ةمكد ولملا

 نينيكولملا نيتلئاعلا ةّدمنع ةرابعوهو رصعنيينانوبلارصع عبارلا
 نيثالثلاو ةنلاشلاو نيئالثلاو ةذاشلا
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 هل_تفرصتش لاهسسقداوملا ىرمصم ناك لحرلا اذهن اف هنمقثو أ د سه

 ناك ثمح بئاجالا مالا باد ايةريتسل ناك لب طقذ هلي درارسا ًةفرعم ىلع

 بتكمنال الهأ دقق - اذ هنو امناكد لف ةئانوملا ةغللا ةفرعمل ازيئاح

 0 قبول باكلا اذهناكو هحو*مت ًاىلءهنطوخ ران

 لئاصلارهدلاديهيلع تااصنكلو ىنغتسءاوسام لكن عهناسفناندعمو
 مهالا بادآو ا لتاوغلا هتاتعاو

 اواحنيذلا نيخروملا ضءناهاور عطق ضعبالا هنمانسلا لصيمو نيفلاسلا

 لزيهل لالتخالاهلئات نمهقّرطتو لإخلاءوسنمهملاراصام ىلعوهو هدعب
 قدصدقاو هيلا عج رااماريثكم دق و هلعدقعيةدعن , الاةباغل

 رصم خي رات بقعي و نوربعي هنعمهلشن ف ”ىلهالا خرؤملاباثمحنوخرؤملا

 ةيعبتلا دئاوغلا نهدحولام ةعدقلا ةب رصملاراب* الاون وتنام سدسقلل

 (00000 0201 وتل اراصزولا ةضيرأتا تالالدتمالاو
 تودوره خرؤملا الوأ كلذ نخةنطاللاو ةيانوملا + راوتلا كى

 هب رصا ارادا ا ىلعدقو نيت انوملا نيخ نوما نملحرودو سنودو رصوأأ

 مرا” ىانل لرتو (دالملالبق 6ر0 هش 1/ ؟ و5 :.هأ|لبق

 هب سأب الراندإ اه ذهل انفصو هغلأ

 لعدفو 00 لا جاب ل سروعو لذسلا فدو حدوملاام ان

 لبق نيئسس 8١ ةرحسهلا لبق هم تس لدنلا ئطاوش ىل:حاسو رسم

 خترؤملا لعن اممنلٌ باك فرصم ىلعمالكلا اصوصخت اا درغاو (دالسملا
 تودوريه

 لقملارودودا ناك زلانونلا افا رغملاءا طع نموهو نواارتسا انا"

 رركحدلا
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 ةجردنعةب راعةروك ذملاةب رصملارا“ آلاتناك انمدهعلا ةدمعي تسل

 مةلاناملعةروط لا تاءاتكحا اًرسناف ةن الاهم ةدلحم ىح ىتاا قونولا

 هذهتناكو ناسنالاز عم هنءاكراصو نا.سنلا ناو ز ىف عاضدق نع دقلا

 صرالا ىلعداهو حورالب مسح ةروصبال ا قارلا نيعلرهظت الزان الا

 نعبر و ذنمنمرهظ ىتح انسسح هقورالو ىعمهديفتالف حورطم

 تالظ نعهسرفت وه لازاق ةمااصة ءارثو ةقان ةحرقوذلحر ةمد

 لضافلالاعلاودوالآ باسل ىفنكيملامع بالا ةعدقلاة ب رسملادءاَحَلا

 عانةلارصمهحو نعل ازا نافىوا-ينرفلا نولوماد لماكلا لجرلاو

 ةقشعلارصمانل تدبو عامسالا ت“ الم ىتح ةعدقلا اهرامأ مص قطنأو
 ماخدوةغلابلا ةمكسصلل اند درسا

 قارلانيعل رهظتال ن الا ةعدقلاة ب رمصملا راب الا نراضو ناشلا

 لب اهتتهرهاظل فوشتلاو اهتيوراقَودتلادرحم اهيقلعتي لال طادرجت

 ريطاساوراحالا باص ةموَقْنَم نينلاسلا موقلا فعص ىهامنا اهانة

 امفعلاطتو اهفرعت ةءارقن الااهفأر شن ران“ الانيعف ةظوفحم نيلؤالا
 ند ةقطانلا ت اداه هده تناك ةضرات ماتو اهفقن ةفقو ريغنم

 امةةهشالو ب رالثمح اه 00

 ةغللابهفل ىذا ارصمز_ رام ةشرلا ىف ةعدقتلاة ب رصملاراثث الاةدابمث ىلبو

 سدسقلا (دالملال يق ؟ 0٠ هنس م17 5 وحبةروسهلال بق ةنانوملا

 ةيكولملاتالثاعلا نا ل ودج لب ذتلا ف عجار) نون ام ىعسملا ىريصملا

 اذهانملا لصودقناكول ةقشللا فو (نوشنامددر 11 اهسسحأب رصملا

 هب رصملار ايدل لاوحأ ةفرعم عمي نا دجوب ناك الفهلاس ىلعِباَكَلا



 ل ف
 ةملدمىلا ةمسن ةئاتلاهلاعلاو (انسا مي ملقا تاوشا رب زج ى مونتنفلبا

 : ةسنحا لئاعلا تناك ناو ( همقرمش 5لا ميلقان) ناس ةمحان ىو ساب نا

 00 ال واقر راش نمشي رمل ارابدلا لسع ترو ىغا

 ىعب) 3 وديالا ةسكد ولملا"هلئاعلا لاقمف ةيلغتملا هللا ىلا تسننا ةيلغلا و

 ”رلجو ةسدورلاوأ ةءئانوملاو أ ةمسسرافلا ة.ككسولل الئاعلاوأ (ةيحنزلا

 هاناعملا اهتم ذم نمدب نصملا ةكلملا تمكح ىتلا ةسك وللا تالئاعلا

 كلدرّرقتاذاو ةفئاط نوثرثو عب رأ انم دهعلا ةنب رّةلارصعالا هذه

 ير < دقلا هن رضملا را“ آلا فضو نم لكس كرت قيم نوكت نأ ىضسقنف

 وهني ثرؤملا نما رصملا ةلهاملاةّدم ىلع ماكي نأ دارأ نم لك مالك
 ”هلئاع ىلا اهنم لك عحرتةريمكة قر ة ولو درا ىلا ني رسل الفاو ل رقت

 ةلن رصملا كلفنا بلا لاباس الاناهاو + د
00 

 ءاجالاب سب الفةروكسذملا ةيكلملاتالئاعلا عراة ف ا

 ىعو هب رمصملا ةيله احل اةدمؤ 0 ءامحا اهتمانحر مسا اذا اوأان ؛اسل

 دعام ىلع مدعم لان وحالاو ىل والاةداملا ثلَي نءهرامع
 متافوهاملار رم

 ةعدقلاهب رصملاراب هلا س4 ىهددعلار اراووهيداقعالا هش .طولع نمأ 6

 ةرواسملاّت اد.ىقتلاو مانصالاو لش اًملاو روبقلاو روصقلاو لك امهلا نم

 عجار) كلدريسغو ةيفيلج ريهلا راك عب رطب ىيسملا عدلا لعابابماع

 اذهل ذتىفةملصالاّد د رصملاراب' الانقلعت ام لمصاغتلا نمهانكو أ ام

 امنوكلضناهلاهنع كمن اراب“ الانااملاذهنمىوق ادنسالو (باكلا
 ةدملبقنم مناف عمي رتلا لب ةئال الودعادوهشابيورت ىلاثدا دلل

 تسل
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 لوقنللاءامشااناقاذاف ىرخأ ةقيرط:راوتلا باستا انلرمست لو

 قي ه م86 تناكىلوالاة ب رصملاةكللا ةفاسمن ا ةروك ذملا

 ةقيرط بسح ىلع غل ىتلا ةمسسعشلا نيد ا اهتمانلق: تلا لوصالاككاذب

 ةنامئالث اهتمةنس لكردقامتةيرقةنس ه0 ؛ /.منسد ادعت ىف برعلا

 ىلعوهةرهلا لبق راوتلا نممرك نام اذكو امو. نوسجسو ةعدرأو .

 اندارخ ةنسدنا مه رأب ةرسهلا ليتالئمانلقاذاف ةمسعشلا نينسلا بسح

 نيت او ةئاةسلاض ران ليق مهم ةنسةنا معبر كاذب نعت ةمسعشلاا اهب

 انمغاو مالسالا خي ران ديموه ىذلا ىدملا دالمملا نم ةْمسْني مدعو

 طقق نيسل والا نيتدملا جب زان درونا ادع ريم راش قانضرع

 ”هلمروهظد مالسال ارهظ ناىلا اد صأ ل نمرصم مرات لوازنىأ

 دوصقملاف عورشل'ناوأ اذهو لدنلا يطاوش ىلع ررعلا

 ممل اا رك ىلع مقر صم ّق ران الو

 لكلا ىسركىلءسولملا اوروانتنيذا اك ولملا نمةديدعلاةّدعلانا معا

 ىعست فئاوط ةذع ىلا نووسعن ةلهاجلا ةدع نامزلا مدق 10

 ةلردملا مسأب تعستةبدلاب مهتم ةيكولملاهلئاعلا تنكناف ةمكولل!تالئاعلاب

 ىلا ةبسن ةيفنملا ةهيكحب ولم اهلئاعلا لاقمفْاذنمح كاملا تحك تناك ىلإ

 ةيحانلان الا ىهىتلا ةسطة م. دم ىلا ةمسن ةسطلا ةمكولملاةءلئاعلاو

 ةربزحىلا ةيسن ةينيتنغابالا "هلئاعلاو (انق يلقان) ونآةنيدع ةاعسملا

 (هزيسملا ميلقانإ ن الا ة نهر تمم هب رق ىهىّتلا سفنمو ف نمل دم



 يك
 هنارصنلاةدمهئاشلأ

 مالسالاةدمةثلاشلا

 نبدت اهفرصمت ثكم ىتلنمزلا ٌةفاسم نعةرابع ىهفةلهاحلااةدماَماَف
 امل عاطقنا نودن ةملصالا ةغللا زد دق اكل لمعت ول والا هنيدي

 دقن ادي رصخلا نقلا دقي رطماوق هباعةرامع ىهدتالثل ارومالا ذهن
 ئدّستو نآلا ةباغل لينلا ىطاوش ىلعةديدعلار اب“ الااهنمتمشب ىتلا

 سجو ةهناعالبوفال عل تا تر 1

 ةرصتهلا لبق مورلاك إم سسسودوبط سهأثدح ىهنتن حنس نيناعر

 ةميدقلاهب رصملاةهل الا ضفربةن«نيعيرأو ىدحاو نشا ةيدمسلا

 دالبلا كب اعمر هملع ل وعملا نيدااوهةبئارصنل نيد لعجو

 سيسودومط كلما. سعأ راهشا: خيرات نماهؤادّاف ةيئارصنل اةدمامأو

 رايدلا(مالسلاوةالصلا هملع) د باعص ألخ امزح ىهتنتو روك دما
 هذهةفاسمفو ةرعسهلا نم ١ 6 ةنسمالسالا هنا. دياهلهأ اوفلكو هب رصملا

 ل اودا ةعباتريصم تناك ةنس نيس .واعستو نتنامالا تكس: ىتلاةملا

 ةيشطنطسقلا بدر :رقدسملا مورلا ولم

 ادهانموبىل هرم :رةسم لت لورصءمالسالا لوخ داه دبغ مالسالا ةّدماَمأ و

8 
 باَكَلا اذهفةروك دملان تسل ادادعا لمن ىاهلعان دعا ىلادبن اسال
 امو نودسو ةسخو ةناملث ىهىبلا ةمسعخلاة:اانال اهونس دعتال

 و
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 نوطالفايكملا ىح اهتبوصخ ىاداكاذا اهقامصتسا نمرثك هذي ات

 سوسق هلت لاك هرضعىفةب رصملارايدلا ىلع دفوامل فوسلمغلا نول وست

 نولوسا.مانعمام (ةب رغلا يلقا ىرق نمر ااصةيرق ىهو) رسدمسة ندم
 دعي يش مك سل لافط|انبلاةبسنلا,نانولارشاعمّمن امن |نولوسا
 رئاسل اوكفنيذلا مهني رصملاّت أاءعقاؤلافو ركذامزخا ىلا لاجرلا

 دف نيتحال مهل مهريغو نشاسلاماهفاوناك ىلانّدَعْلاىِب رط مالا

 ةئامسجو ل أذ نم نم هن ىلظت تاازال ذا | قملارفن كاذب رصم تزاح

 نامزالاّرم لعدعباهفاهتعلل مش الو نآلا ٌهباغلماع
 نأ مص) اد_ه اننقو ىلا ةدلاخلاراصءالا ذم نم ماعل ارصمخر رانتاع

 ددم ثالث ىلا بقاعتلا ىلع هوذا تلا تاندةلا عاونأ ثم نم مسقتلا

 ةلصأ

 ةملهاخلاةةمىوالا



 ت0
 هنراماوب نوب ان ناطل ا ااه دت نرقلا اذهل وأى ف و(9)ةروصنملا ةئبدع

 ناو ةععهب تاذ تناك ىتلا ةيواسن ارفل اةراعال ارك اسعنم هب رضحام عم

 اشان ىلع دم جاما م ىوحرملا هلئاعاهف ىرتمذهاتم انآ واهب رطاخ دق ناك

 مه دهع قصف كرب ولدنا ْيطاَوُد لعرشتتتن ّدَمل ارئاعدمهىرتتلا

 نم راطتالارئاساببلا تفتلتث مح مّدقَتلا قد رطى ةعرسم ةيعاس
 عبج

 ثيح نم اهلا رظنلاب ةريد_حرصمْنأ تيئدقذكلذ تاعاذاو راطتالا

 بباكا يلو[ دب ررصملارابدلا ىلعةريخالاة ب واسنر مثل الوخد ةعقاوملا

سلو كلملاةعقاوريغ هدهو هما 3 -لوأى اهم مه-ورحو
 راشملا 

 ىهتبا كلذلبقاييلا

 اهبران
+ « 
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 كلذ ةفورعملا مالا عج ةبكولم اهّس رعىف ا راح مهتمالكس يرتسوزمم

 نيانويلاةلوداصم تراصامكاذكو ديدحلالسال بنام تقولا

 مولعلا ةوَعِب نادلبلا نم اهاوسام ىلع ناطللا اهل لزي) نينامورلاو
 بهاذملاّناسلوأ مالعالاوةحلسالا َةَوَمِب ِمملع طبل ااهلناك اك

 تغلي ىدلارصعلا كلذف ةيردنكسالا ةئدمب ةكشانلا ةضلقلا

 تدشرأو ةءظعلاة ب ركّملا ةكرلا تدم ىِتلا ىهةياغلل كنضا ا ةجرد هض

 ممالان الا هملا لصوام ةضتئامع دلو كلا ةميسحلا ةيلقعلاة مهلا

 رصعالا ءانثافو لاوحالا نمحو لامكحتلا ةحردنمنورخأتملا

 نمزيلملا برعلاةلود ةدمىفابأ نامل ضئلارصل ناكاضدأ ةطسونملا

 اهلريظنال تلا تئامملاةرهاقلاة لس دعاهنع متن ىتلاعئانصلاو نونقلادي وج

 ارودأه - 'رفلا كلم سيولنس( )كلما دحت بملصلا بورح ةدمفو

 نمةعباسلاةسلصلا ةدهاحل ا ىههذهرصعسولنسكلمملاةعقاوو (8)

 حيراوتلا تك ةفورعملا مالسالادالبلابروالادالب ىراصن ىز ام

 اسنارف مكح نمف لوألا ىفىل اللا ملت باك عجار) بيلصلا بور

 ةعوبطملاريقفلا دبعلا ةجرتة ا ؟99.ةعبطنم م0 ةفصتكلولملا نم
 (ىهتنا هللا هجراشاب ىلعد#تموحرملاة دمى



 , يك

 ل ل اعد زب ةيشياحلا 2 ل لاو ها ةرورضد 55 ان اهو

 رادعالا مث ىلع رادلا هذه لا اوحأ ىف لك 0 9 ه ملاعلا تاهحرن 5

 ضعت اهحابص اديالو اهحابصم ىطيم اينوكيتزاتساهنأ 1
 ةيواهىف توميو اهرخ رك اهردي رجم نامزلا نم تامل

 اهلاح ىلع رت للبن اداملا نم ريثككحم ةرثكوأ :هلدقاّمةّدم تالظلا

 رهاظ رثأتو رث اماهل لزيإ ةلطتسملا ةّدااهذه عبجيفو نمزلا نم

 قرانا ماعلا تاهح نم راطقالا ضعب ىلع راصعالا نمرصع لك ىف

 امندلا ىداسس ىف كلرهظت امناف ةنوعرفلا ةيلاخلا ناصعالا ق رصم نا

 نلؤالا ةنعارفلا اهكوام دحأ كلودسو () مالارئاس ةّدِح اهنءاك

 ةنسحسلاتارامعلادسشيو ةنةثملاىناملا ب سوك ىعسملا

 ةحردنم هوغلبام عم ناالانب رخأتملا نم ةعانصلا لهالرسستملىتلا

 هضدجول نكح نق وى كلذناكو اهنمنسجأ اولمعبنأ ناتتالا

 كلملادجتو (0) رثؤيربخالو ركذبخيراتهلنم ايثدلا تاهجرئاسف
 كلملا اضيأ فورعملارركحالا سسمرو سفووما كلملاو سمو

 مهنا ْن مماوعلا ةن-لأ ىلعرهتسشاامم بي رقوهمالار اسةدحملوق ( ؛

 ىهننا ايندلاٌّمآ ىهرصم نا نولوش

 هّن رعففا راج مهئمالك ملا سفونوما كلملاو سو كلم ادحتوهلوق (0)

 ققحتو ٍباَكَلا اذهءانثافدعب رك ذسساملةراشا خلا مالا عسج- ةمكولملا
 0 يسم م



 قي
 نيناه ٌناخرصم ىلع هيهلا مذأام لثع مركنمل ىتلا راطقالا نم اهادعأم

 ىتلا ةلهالان حلاو ةمسامسلا نئفلاامهنعأشن مهريغ دنع نيتلئاغلا

 )0 لدلارمامأو  ةبرامعلاو سنأتلا نامثجىف ةمققح ضاىهأ ىه

 نم انيرشت داتعملا هعنومىف هناك رامملالارئاس كلم هنأريغ هف لاقي اذا

 نم هلدهّتام ىورو هارت نع حرذعو هاوأم نم ْكَرَي ماع كح
 راطمالاو لومسلا نع ةمشانلا ةدانزلا نمهسف لصحتامب ىئارالا

 عدوا اذاالاها< ىلا عجربالو نادوسلا دالب نم راطقالا ضعبب ةلزانلا

 نم رصم ادعام فالخ ةناماعتارثاو هنازبخ ندع ىش ةنئيطضرالا

 للام ةماطةسادو ةّتاعةسصموهابف رامالاناضفناف راطقالا

 مئاهلوه هلاتقعيدتو هلامصىمْختار دعرصا نوكح نأ نع الدق

 ىدسامناكث مح بولقلا هلنئمطتو نونعلا هن رمتاعاهكع بوبحلا

 ةورثلاو ىغلااهثرو» ةوقلاو ةيوصخلا نماهلا
 تازالامنأ دحنانناف مالا نم ةّمأ اها ثمح نم رمصم لهأىلا انرظناذاو

 نامزال اه ىلع اهل ىرنو ةرقحرغ هب رحابلاتافتلالابو ةريدح رظنلات

 اهيراقتل امن كاذو ىوقالالخدملاو ىمظعلا ةغلنولا ماعلا عئافو ىف

 داكيال ةقيرفاو امساو ايوروأ مسق نملك نمابي رقتةدحاو ةفاسع
 رصاوالا نادلبلا نم ةدلبف نانثدللا ثداو> ن.: ةنمهمهنداح لصحن

 رعد ريزولا نبا, فورعملا نيسملا أل وقرصم لفل يقامنسحأ (؟)
 لالهنمة عشا ىفاردبو 5 لسلق نماريثك ادباىرأ

 لام مالت بسمرصعع * ءام عاخ لكف بهجت الف
 لاح نسح ىف عر ذأ ةداز * مول 0070 عيصا ةدادز



 قل
 00 لا رم

 طسوتملا ضي الار كلاب لامثلا ةهج نم ةدودحمرصمّنأ نوخرؤملاركذ

 هحولا اذهىلءديدحتلا ىف اوتفئابإو ناوسال الشب بوثملا ةهج نمو

 ”هلباقمىفرظنلانمالو امفارغلسا لع نم ةذختملا تالالدلا نم رهظيامل

 ىلعدجو هناملعي ايفارغملا لع نمهناث ضعب عم هضعنملاعلا عاون أ لاوحأ
 ءاود بالا طخ قرت ادىلا 1 اره انباع شر ,ذاةراق نم ف رمشلا لاعشلا

 تك لالا رم 0 ه-:٠ ضرالا نم ةعستم ةقطنم

 ماعلا عاو آلاوحأ هلي اقم ىفراتنلابو اهلئمرخآ بسنمال هنماهمن وصخ

 اماوقأ تاهلا كلت نم رهنلا اذهّئوطاو* ىلعنأ ىرب ضعن عم ىمضعب

 هذهب نأ عم مهسفنأب مهسفنأ ءايس لع م اةردقال نيثح وتم نيعونسم

 هتوحامي طاب اًرستو رظاثلا ب هتةندتم هدأ بالقنالا ةرئادنمةهملا

 سنأتلاونّدَتلا باسر, اسو عئانصلا عاونأ نم هتتستك اورخفلا نم

 نآرصمديدحت ىف نترّوملا ىطتقي ناكفذتتمحو هملع تلم اىذا ا

 لعءاليتسالا قكحست ىهف شرالائنولا هورام ةرابعاملا اولوشب

 تغليامت غلب وأو بوذملا ةهجنمر.الا اذن اهبتسي وتلا ىشارالارئاس
 هلا كلت نم
 ةعاط لهأ موق اينك-د نادلملارئاس دع ةزاتمم ةدلب ؛رصمنا مولعلا و
 دعميأدق ماجا بع قأو ميانتا لبساو ردغلل عرسأ مهرهأ ”ىلول داشناو

 نم مهذرأ مثمامب عوملاو دريلا ىتلث ان اكابر تت ةيلكلاب مهنع هللا

 فالخي اههلثا ءاره ةفاطلو لثملا اهب برضي ىتلا ةمحسطلا ةنوصخلا

 م



 عا 14
 ىلع لوصعلا 0 لو وكت نأ هرصعلشأ لو وه هنأ ليلداابتيثا

 هرصملل اوحأ لعب ىاعتيام

 سوطسغوا

 كب تدب رام

 اذى



 يع
 تيياالكلا مودع أل اسس د 22

 رصم بيجامة واسس يسأب

 2369ج

 لي دمسا اسس دنفا مالا اول مآلاو مس “الا رواريا همت" ىلا

 ء أن ا مننا يأ بر ستصعم اراب ولا بنح ايض اسس اي

 العا مولسسحلاب أو

 توك نأ بع رصمخع ران ناك اذا هناةعر كلا تاتعاللادسعلا ىهن

 مكتكردمفرزتتو ةيلعلامكترضح ىدالعدقاو ناشلاكلذيوحالا
 هلع دامعالاو هلامالا رادصاب مكدبع ىلع حاضفتفرك ذام كلا

 مكتداعسذا ورغالو اهرصخاو ةزابعل مسا ىعملا اذه ةذيئشاأتف

 هناخه شالا, ةفورعملا)ةعدقتلادبرصملار اب“ الا ةنازخخءاشن راش ملأ

 اهفدحي ثيح رخذيام لضفأ نمو رثويْئ نلجأ نم ىشىتلا (ةب رسما
 مهلملغ ليام ةسفنلا داوملا نمةب رصملا ةعدقلاران“ الان ةفرعملا لهأ

 سسأو ةنيتملادعاوقلا لع _:رىذلاوهاضي ا مكتداعسو مهلملع ئشيو

 ةعدقلا ران الانع صعفتملاو فثكلا ةحلصم ةنيكملا تاساسالا ىلع

 ملقلاعرش اذاف ابروالادالس ءالعلا لامآ حطم ىهىتل اهب رصملا تاهملاب

 مكترض> مسأب عشب ناالا هعسال ب اكَلا اذهنمةهفصت لو أتاك ىف

 ىذلا ليلملاريمالاً يضل س حاولا لمجلاءانثلل اراهشاو ركشتللا ب هعت
1 

 3 اىإ



١1 

 رات

 رصم حس رام ص الص

 نولسا ا اهمهتفاناىلا ةللاةناراصغالا ذم نم

0 

 رانا الا طفح ةمل صم راغام كبإت دب رام سوط سغوا ىوا تر فلا ملاعلإ'

 غب رصملا هنا هقسنتالا,ةفورعملا مم دَقلا ب رصملا

 هاوس

 ميسهاربا موحرملانيااشاب لبعمس اني دنفأ ةريضح مسان فلؤملا فرط نم
 ميربصملا ةيصوسحلا سرادملابًار قتل هب رمحلارامدلا بحاصانأب

 كلا كلن



 رومالارظانو هب رصملا سرادملاريدم “انفي شده ةرمضح ةداغا جرت

 [ايلضا نم ةحوسنم سرادملا كل ةرضح ىلا اناطخ ةيحراخلا

 ةلكخلو رحال عسر ؟4 ىف خرؤملا ةيبرعلا ىلا ةسكرتلا ةغللا

 هنم ؟ 5 ىناهدوروو

 بواطمةرابعلا ىوا ئرف كب ترام بانج هفا ىذا: راتلاناثدح

 دوعلاوأ ناو ةيكرتلا ةغللاو ةسرعلا ةغللا ىلا د

 كفة رعلا ةغللاىفهتقدو هدادعتسا مولعم ةجرتلا ملق باب وأ نهدف

 ىرعلا ناسللاىلا اذهل ”هلئاملا ةعفانلا ران الا غارفا ةلاحا ب سنتسا هنا

 حودر < للامن هندهع لع دعا ةررح ناببلا ميصشلا

 ةيكرتلاةغللا ف هتراهمو سرادملا تاحوخ نم ىدنفأ توذص ىئطصم

 كيانملا ىتوملا ىلع ةمكرتلا ةغللا ىلا ةجرتلاةلاحا سنت ءااضأ

 را ل عر و كسب فرط كلا نظرات اس
 عممذهانتدافا ىدؤم امهيهفنواذه”ىط ,ركترضمل نيتثوعبملاخرراتلا

 امهلاغثاربخ اثمدعل ناكمالار دق ىلع امهنم ةمهأال اوصح اضيأ امهتتصو

 راعثالامزلاذه+و ةروك ذملاةجرتلا,لاغتش الا ةزمىفةيداعلا

 نيس | ىدحا نإتتساو اهنوعتم تمهفو ةجرتلا هذهىلع تءعلطا

 6 ىفهالعا عضو ايسحابنم هس رعلا ةغللاىلا 0 ا

 ياقسخلا
 ا هماأتلسل

 2, ا
 دوعتلاوا



 يي 19
 ' ةمكح ىلءو لو لصغءاهنضىفوهامجةلعم ذي رصملا ةموكحلا لاجر
 لسرملا ةكتحي لدي لسرملا

 رام آلا انرعب اور ظن اف دج انيلع لرتانر انآ كلذ



 ع
 اذهلخدو  ماقلاردلا امك امو نيثالثنم لق تءاجو هلالجا

 نيعال اقدهابوصنم بتاكلاوهاهو مالسال اةرئادف هتمهباضي ارصتخلا

 ىبرفك انالكمبرتملاو فاؤملا هنءاج ثبح نم ناددملا ةموحىف ةراظنلا

 صاخلااهب عافت الازوحو لوبقلاب اهلصاك ز وف: ةجرتلا لعلو ناهر

 لومأملاو هام اندالب لهأ نمماعلاو

 لوضنموانملضان اذبف. * شضرغىلا ىرئانلك ا ةيحو
 لئاسملاتسرهفا.ههادحا نيتيمض محلا لمس ىلعدبلا مضن ناار اردقو

 بان لكي كدب قلعتيام عضومل لاؤسلا ةروص ىلع هيةدراولا ةخراتلا

 ادعمرصتخلا اذهناكثمح ملعملانسو لعتمللاب رق هءابرخ [ىف عبطل ادع

 هسفةدراولا ةبيرغلا مالعالاءامسا تدرهف ةياشلا ملعتلل نسرادملال

 ند ىلع ل سل مهمل فورح بترت ىلع افيفخ اطمض فورخلاب ةطويضم

 لعفوقولاو اتةيقح ىلع اهب قطنلا اندالب لهأ نماهلصأب ةريخهل سل
 هذهب ميو فصعتلا اهيرتعبالو فيرمتلا اهل لصحبال ىتح اهتغيصةحص

 عمسلا عجل ىداهللاءاثنا اهتمفنشيو عفن اندالب لهال ةجرتلا
 ةمدغلاك اندالب لهال ةمسنلاب ىواسرفلا هلصأ ىف باكل ذهنك امو

 هنقىلاهدينملوانتمللةجرتلابراصدقوهاهو ةدعابنملا ةرثلاو ةدراشلا

 ا ةفشالا انترامع ةوالطىف هحارنكسا,ناكحا رو برقأ

 هص 0 هفلؤمهشلدقو برطأو بذعأ ةفيرشلا انتغلةو الح

 2 نا رصعلا لهأ ةصانقاضيأ ةجرتلا هذه تيع» رصمع رات

 ةدافاةروصيةردصس ةَتاخْنسحأب ةموةختاببف عورشلاناوأ اذهو رصم

 نم ةيرظنلا:َّوَقلا ىف قدصلاو قذلا نعىهىتلا سرادملار يدم ةريضح

 لاءر



2 
 ندمهف نوكيت أن م لقأالف طونم الا اذهب نوكينال بابسالا
 ءانالهنّدؤيو هلضف رك الوهلصفو هلصأ نقمتو هلقنو هتجرت نس

 هءابرأن ع معلا ذخأ ىف سأب ىأو هتقيقح ىلعهتنامأب هلعاك هئدلب
 اندلاةامملا نم ارهاظ نولعي | اونكذا هلاحصأ ىلع هتاورىدامعالاو

 لح-رلاو لقاعلا ردق صن. اذامو العلا ةحردلل انملع همذ اوقاخو

 رعش لئاقلا ل اتاك لئاضفلا نم هريغىفامي فرتعا اذا لماكلا

 لضاف لك ىف لضفلا رابتعا لثع « . هلضفسانلا فناسنالا تن لهو

 رخالاقو

 حودمم ٍلعلا ناف ناك يأ نم « اهلئاقلرظننالو مولعلاذخ

 ريفن سلا اىلا ةدنتملا تاعقاولا ن:ءربخلااماو نودلخ ن اذاتسالا لاق

 نعضىف ىناشلا ءزا نم ىهنسشا هنعص ّناظلا ىلع بلغاذ ا همف فاك د حاولا

 تب ةراع نعربخلاب هلجرتملا لارا ىنب ةلودرخآ ىلع مالكلا ةمّدقم

 ىلع حدامو حداف نم لكذدبالناك اذاو لوالا نارخلاا دعي سدقملا

 0 وبدخ ىدإ ارصتخاادهزافدقو 3 ارغلاو تاوهمشلا فالّتخ ا بسح

 نعطلا دعت نمي ةريعالف لوةعلاىوذدنعلومأملاقفودحوو لوقا

 دارملا عملا مهفيلو داصرملا

 مقا هفلانمدتفآو *« اصخصالوق بئاع نمو
 موهفلاو م تارقلاردق ىلع * هنمناهذالا ذخأتنكلو

 هب رح ماقملا اذه ىداربالاب ىهىّتلا ةقداصلا ءاكلاو هي رعشلا مككلا نمو

 هشعين1نعطلابرقأو * هش ىلعّفلا نعصأام

 مادآو هلالط هتلادمأ ان.دننأل ظىف ل اذهةجيرت تقدقف :هلحلانو



 ع
 رادلا هذهف انفالسأ لاوحأ نمانفةو اذا تلا هذه نم رهاظلا

 مهلئاضف راك ةيناتكنو مهلئاذرراع بنت رابخالا ةقيقح ىلع

 لولد نم نواهننو : ىوقتلاو تريلا ىلع انئاطوأ ب> لمسىف نواعتنو

 هب تعامبائئاوخا نودرومالا داديتسالا ةبحو تاوهشلا قيرط
 ير 17 ف اندداب هنمدعدست اق ةمدخ انرعأ اذاو' ىوالا

 نأ انملع بح انئارقأ نيد د انةزروأ اهتامأ ىلع اهيدونو اهتنق

 انفعض ىلع اء وقومتو اننادحت نأ دهتمن و اهّتاعر قحاهاعر

 ىيكانرومأ لو لو> انيولقي عمتحنو ميطفلا ىلع تاعضرملا وُدح
 ةنطولا نيعبالا ضعبل انضعبرظا.الو ميحرلا نأ الا ىلع تالعلا

 هبلع تتاكحاملا راددلا هذهعجرت ىتح ةيرصملا ةفصو ةبقيشحلا

 ولد ةرضح لمأ وهاك دوعتو  اهتبتىه لصأ نم راصعالا كلف

 ىذلا ناطوالابح َنألعنو اهتلزنم همت نادلبلا نيب 1

 سل ةمةتسملا عاطلاو ةعركلاسوفنلا نأمو ناميالا نموه

 ناكمالا ردع ناسحالاو عفنلا ف ىعلاوهلب ناطمحلاب قلعتلاوه

 ناوخالاك مهراتءاو ناكسلل

 اراددلا نكسنم بح نكلو * ىلق نفغشراندلا ”بح امو
 لا اوحأ نيس ىف سهالاولاملا ةدلملا ىكحاس عسج لديوهلب

 ثسحم سنملا ولصالا ف الّتخ ا نعرظنلا عطقب مهنع "بدذلاو مهيدي

 مو مهلبعأ بص ةصاخلا ةملصملا لعةّماعلا ةحلصملا ءد_ةتنولع

 لهأ نم نكيملاذاو: مهسغن 5 ىلع نورثؤي عركلا نآرقلا بدأ ه.قطن
 هل ترمستالو طورمشلا فلأتلا اذهل هف ترف نم نييلصالا رصم

 بانسالا



 كلل
 عبم بابلالا ولوأ مهثيدح ىنتعاو نآرقلا ىف تلصنمهصصق
 رابخالاةياورفةحلصملال ماج نمدجوبامل نامزالار اسف نادلنلا

 رك تاكسالاو راما رسل نا الا هاا
 ىلاهأ نم مهلا ىلاعأ هيقلعتت امم ثيدحلاو عدقلا ىف انرادد لاوحأ

 سفانت مهلمل» نامعأو مهلود باب رآ نع الصف مهالا بناجأ

 نولحريو نولماعلا هتانتعاف لمعيو نوسفانتملا مهئم هئانمقاف

 سوفنلا سافت هتزامج ىلع نولذو لاوطلا لحارملا هتدهاشمل

 تابرورض نمدنوكم نءالشو م-هلافطال هنولعيو لاومالاو

 ديرولاليح نم انملا برقأو دبع ريغ انم هنأ عم مهلاحرو مهخو.ش

 بحاصو ىرحأو قحأ لصالا فاؤم لاقاك كلذب نذل ىرمعلف
 رصم ويد نط:: كلذإو ىردأ اهلاو- اب نوكب نأى تقي رادلا

 سوقلا ىطعأو َةَمشحلا ةّداملا هذهىف نقيتو َةَعَقَدلل هللا هظفح

 وه ىذاا لاعلا اذه ىهأ ثدح اهيراجتىفرومالا ىرحأو اهيرا

 هلاذش ةندس ةريشع سجس وح ددنم رم ىعملا اذه ق ربصخلاو هلك

 تادنسلاو ةبعطقلا ةلدالا,نةتام ىلعوهىذلا رصتخلا اذه فلأتب

 سرادملاريدم اش دب رش ده ةرمذح ند صالاردصو رصتقمهب رثالا

 ّدغللا نمريشفلا دبعلا ةفرعع هتجرتب ةمحراخلارومالارظانو ةبرصملا

 بعص ناك امل الممستو ةرغلا ماقل المص ةسرعلا ةيوانرفلا

 كلذ نودنفالاو ةرذعتملا ةعتتلا نم ةّداملا هذ هى رصم لهأ ىلع

 نسا رضع وبدخ دصق قةكتالو نطولا لخال هن دناق عال 3

 ىنعملا ظلنو ”يلذغلا ةمس نم طقتستنأ كلذ دارأامنا هتلادامبأ هناف



 كا
 ' نم اهو ءانبلا ةمكحمم ءامرالا ةهسف ضرالات هش سيواوت

 باش نم ناثكأب اوفل دق ريبكلاددعلاو ريفغلاّْلا ءامدقلا قوم

 وضع لك نفك دقو عارذ فل ءادز اهم تملا ىلع نوكم هلعل نقلا

 فات كلذ دعي مث قافد طقوف عيصالاو لحرلاو ددلاك هدارقنا ىلع

 هذه عب ناكح نمو ميلنعلا له اك عجرت ىتح :هلدب تمملا ةثج

 نافكالا هذه ذخأب مهريغو فيرلا لهأو بارعالا نم سواونلا

 قرو هئم نولمعد نيةارولل هعابوأ ناش هدحكلا كاع اهم دحو اك

 ممم هن ”ىدادغبلا 3 دمع ملا لاظأ امرخآ ىلا نيراادعلا

 روكحذلا عبارلا لصفلا انه تةسول در تيدر هع نعل مامن

 ىتح هماقمقوفرصتخل ااذه ةمطش ليوطتنمىشخً امالول هما

 ةيرصملارابدلا ذدَتا نملك مهفيو ملعي نكي نم ىنطو ءانبأ نمرلعي
 هللا لاطًأرصم ويدخ ةرضح نآلا هينتعيام نأ مهفي نكي لوانطوم
 ةظفاعملل ةصرصخم ةحلصم ئرت نم هرصع ةعمجب دازو هرع ةّدم

 وه ةيظعلا دئاوفلل اهنم حاركسالاو  ةعدقلا هب رصملا راب" آلا ىلع

 هن قلعت امم فيطللا دبع قذاحلا هملع هبناك في رش مك ضرغ

 هنف امل كواسلا نسحأب مهيلعءانثلا نسح هيوقحتو كولملا تاءانع

 ةمهملا ةّتاعلا ةحلدملاو ةجلا "للملا دئاوفلا ند هالعاهضوأ اك

 ضعب «تننطأ امفضرتعب لفاغتم دوسحوأ لهاج لاغتع ىفءاكو

 ناكلؤ انلاملوش ”ىلادسملاوأ لهل انيعبارزشرظنبو ”ىلعبانطالا

 ناماهو نوءرف ثيدح انلاب امو تاريطملا لقنو سيسقلا لاثو ناكو
 ضعب نا ىردامو تضرقناوانعتضقناةيلهاجو تلخ دق ةمأ كلت

 مهصنصت
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 اهريسغىف هلع عمسأ لورأ لذ ةعدقلا راثث الا نم رصمب دجو ام ام

 ملا هل دهاشام بأ لع ا

 قداصلارظنلاب هسفلتأتلاو قذاملا فصو اهنمئث فصو دعم

 مهيديأ تدعت نيذلا ةهلفسلاماوعلاو "هله ةالولا ضعب ىلعطملاو

 روك ذملا ل صئلارخكن م اسرق لاك .راوعلا وفالتالاب رابث الاهذهل

 اهف ثيعلا نم عنمتو رام“ آلا هذه اءاّقب ىارت كولملا تلازامو هصنام
 اهئد 0 اوناكو اهبايرالءادعا اوناكناو اهبسعللاو

 بتكلا ةدهاش نوكت نأ اهنمو بامحالا ىلع هب هني انعران قيتل

 ري اريخ اهتيور ىف اهلهأ ركذو اهركذ مىظعلانآرقلا َناف ةلزنملا

 امااهنمو ل املا ىلع ةهينموريسملاب ةرك ذم امااهنمو رثالا قيدصتو

 ءافصو مسومولءرفّوو مهتريسو ثنلس نم لاو>أ نم ئث ىلع "لدن
 رثؤتو هتفرعم ىلا سفنلا قاتشتامم هاكاذهو كلذ ريغو مهركف
 لا اذه انضزفف اك هيلع عالطالا

 نيذلا نيلغاجلا عامطالا ىوذ ىلع لضافالا لقب تيكبتلاب درطتسا مث

 تدكسلاو زونكلا نم هي وتحتام ّنظ ىلءروبقلا هذه سنل نوّدصتي
 ةفرعم نوعدب نيدلا نيلاجدلا ضع ىلع لماكححلا ل-راا ناساب

 كاذىف لاق نأ ىلا زومرلاو مسالطلا نم اهتم هب لصوت ام
 ضعب دصق اريقف ناك نمو كلذ 0 لام هل ءالؤه ل ناك نمو

 رثاتسا هنا ,ءزب مولعو هلاهفلح ناعأب هلمأ ب رقو هعبط ىؤيقوريسامملا

 امو هلامو ِهِلَمَع كلذرسح ىّتح اهدهاش هناىعدب تامالعو هنود 5

 نودح مهأ مهرارصا ديو مهعامطاىوتبامو هل ام كلذدعب مقأ

2 5 



 ع1
 دعملارصتخلا اذهل دقو ليقثتلا فوخالولو نيتامورلاونيمانوملا

 رهظيام ضعيانه ”ثن ال ليوطتلا ند هلقكحي الام سرادملاب ييلعتلل

 نودلخ نا دناك للخ نم ةصالخلا هذهىف ٌىَقَعامم هتلباقمدتع
 ناكث حو نيْخروملا نم ةلاملا رضعالاف رصد ىلع تكن مو

 وبدخ ةريضح ءانمعاو ةبرمضملا ةئاخَدَقَشالا ءاشنا ريس نمةانصصقاَم

 ةنرثالا اهتاظوفحمت ةداهش ىلغ !دقعم ابنمزصتخملا اذه حارضتتانرصم
 ةيضراتلا عئافولا لج نموه ةيوقلا اهتادنستالوقنمىلا ادنئاسمو

 تداولا ضعدو ةروثاسريسلا رافد نوطد فنؤكم نأ قه ىلا

 نأ اشر ةروطس خي راوتلا تالعمف نوكت نأب ةريدسملا ةيبدالا

 تفنلي لعل ٍباّكَلا ةمطخ عوضوم اهاعذو باطخلا اهب لهتسن

 مهبولق بذحتتو باسلالاىلوأ ضعن رظناندالب لأ نمةداملا هذهل

 لانلاتاوذرومالان مامن ولعيو بارغالا باَدذَغا ضعن وأو اهبلا

 ميكا لاق لارا مه اهب قلعتت ىلا تامسهملا نم امنأ نومهفيو

 نب فسوي نب فيطللادبع يملا ققدملا ىتالسال  ماعلاو ققحلا

 لراىفةرعملا نم سداسلا نرقلا رخاوأ ىف رصم ليزن ىذادغبلا دمت

 ةشبدع ةنطاللا ةغللاب هشوع رت غم عوبطملا رصم راسبخا رصتخم

 ا 8٠١ ةنسف هرتاكنا دالس معلا ةدم ىه ىتلاروذكحوا

 ١81١١ ةنسى ةيواسنرفلا ةسغللاىلا اضيأ هجيرتو ةموهسم
 رضمّنأ همن اع هحتفا ثَح ىؤاسنرفلا ىناسذدرت_دواسنوزاسلا

 يتلا نو وال خا راعبنالا ة#رقلأ .نامكالا عقل ادلب نف
 ليال ةلاقملا نم عدارلا
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 ةباملفورعملا نم ةضقانتم تااكحو ةضمانْدداو- ضعبب ُهعدَقلا

 فصتنمف مجرما مورلا خّرّؤم ؟ شويشوره نع هل-ةنو هرصع

 نيمسلدنالا ةممأ ىنب ءاهاخ دحر صنتسملا مكعلا ةيطرقب عبارلا نرقلا
 ةقلامعلا ٍبرعلاو نيمدقالا ريصملوام نم ةنعارف ءامسأ ضعد درسو

 رثصتخملا اذهىف مهنع ربعتو دهعلا كلذىف ةيرصملا رابدلا اوكلم نيذلا

 ئثف ةقيقملا لعنامسرلا مدعي رارقالا عم نيمسوسكمهلا ةفئاطب

 كلانه اهذدهعلا مداقتلةسمعالا مهئاعسأ طمض مدعو كلذ نم

 تافانثكتسالا ىلع لوضللا هرصعف رست دق نكت ثنح اهلرذعلاو
 مهلاةءارق ناكما نعتحضت ىتلا ةديدعلا ران آلا صوصنو ةديدحلا

 ةيرصملا ةعدقلا ران“ آلا نيعزم ةمفلجوريهلاب ىعسملا يدقلا ىرصملا

 ةيرغتسسملا تاناورلا نمرشك ىف اطخلا نع لودعلا نآلا هلعبترتو

 نه نيمدقالا بتكىف ةقنعلا رصم نع ةّوشحلا ةعرتخلا تافارذلاو

 نوبشوره برعملاسورو أ ىوقلا نظل بس وهشو شورههاوق (؟ 06

 ءاذع تروم نم سو روأ صلوب مان نيبوان وروالا ءاذعددع فورحملا
 نامزلا ءانبأ ريهاشمو نادلبلا مدعم ا لاه نيمدقالا ىراصنلا

 خرؤملا سورو [ صلو نيرا ةيواسنرفلا ء ل تيبلو فاول

 ملقان وكاراتوأ هنو>ارات ةئدعدالملادعب عبارلا نرقل اًرخايوأ قدالو

 رشا طسونملا ضسالار اساس دل اة امسادالب نمامنولتق

 ىلا مدا دهع نم نيمدقالا مالا راو هضركذ ىذا ماعلا خداع

 ىلا ماوعلا تااكح نمريثكب وشم وهو ميسملا داليمن م11

 راصتخاباجرتم ىهيتا كلذ عم اه ةفرعمو اهبفرطنلل طقسلا ىصشإ
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 مسر ف اهل ولأ اعذوم هب وودللا هناخق ةعس ولل 5 دعا نأ ةملان كلذ

 5 اولنمب ا دبالا مسي امانا لع معدملا ةديدسالا ةرامعلا

 قيرطلقفوو هلامآ هلاوّتح ةكيزالان ادم رئاد ىلع ةرهاقلاو

 اراهظاهتداعس ند نم كب تد رام بانح ىهأ دقو هلاعأ تاريخا

 ةدئافل ارادختساو ند رصملا دالبلا لحأ ىلعاضأ هل اغشا ةمدل

 رصعالا ىف رصم خيران ةصالخ فيلأت نيإسملا ةّماع ىلع هلامعا
 همهفتن عدم و ةمصوصللاسرادملا ةذمالت هلع عفتنل ةملادللا

 مزلأ نم ناكحثمح ةيدلبلافئاوطلارئاس نمةّماعلاو ةداشخلا

 موقلاركذ دنعزعنأو هنطوم حيران لهعال نأ دحأ لكل موزالا

 نم ن الا ةباغل دجوب لو هنس>نم هععبق هندلبف هلعن قياسلا

 رصم راو ر رحت ف فقو نمنملسملا ريغو لب نيلسملا نيخّرؤملا

 ةيعطقلانهاربلاو ةحيمعلا ةلدالاءاهبف ىدتهاوأ هّققملا ىلع هعدقلا

 اهانأرق ىتلا عب راوتلا بتكنعضىفامناو نها ةءاط ةححرلا

 مالكلا ضعب ندرزنلا ىلعرثعي اهانيرآر نأ انلرمدت ىلا فئاصتلاو

 ضعبب مه.ق ملكتلاو مادقلا ةنءارفلا ءاعنا ضعبو مارهالا ىلع

 عم قيقدت الو قي فح ريسغ نم قيدصتلا اهب قيلبال ىتلا ماهوالا

 اذهف ةنكقللاربغلا لاوقالا ف طسختلاو ةنكمالاو ةنمزالا ف طءلختلا

 ةمته ىلعأب هراهتشاو هركذ ةهابنو هردق ةلالجعم الثمنودلخنبا

 ثداو1+السلست طامرا نسحو لقنلاةحوىدمفلا ةقدو لضفلاىف

 نيخرؤملا رئاس و ووشملا هكيراتىف اهدروأ ىتلا ةخراتلا

 رصم خيراوينم كلامنا نيوابروالا العلا ادع ىذا نيفولتالا

 ةعدقلا



 ف
 ةفاكلا ٌداوملا يعل صا ىو .ةيلهالا ةحلسملاو ةيلعلا هي زومأملا

 سدسأتل ىه ىّتلا . ةيراملارفملالامعأ نم ةجرختسملاءامشالا ضعبو

 ىلع قالوه ع ل ةروك ذملا ةحلدملا

 راب“ آلا ةنازخ رورملا فاصرب ةقورعملا ةهملاب ىتسملا ليتلا ةفض

 راب“ الاتات اهب اظذ# هن ووودلتا هنا ةقشالابةفورعملا ةبرصملا

 ىلوأو كاذندعمىه هب رصملا رايدلاذا كلامملاو لودلا مظعأب ىراذبا

 تدبررام ومسسوم ىلعتم رجأت قولا كلذ نمو كلاسملا هذه لوا
 ةرئاكحللا تاناسحالاو ةرفاولاممنلا دب رصملا ةموكللا فرط نم

 ىلءو نيم ضع سملا صعب ندرصم كك 00 00 راصو

 ةيكيلجا ةيعايعلا م تراانونيلغ منن أ نيكمحملا نم اهتنب زخ ةدي رح

 الو ةسيعسرلا فئاظولا بابرأ نيب كب تر رامي ذ:دقو نم بقلتو

 مامز ١ 5074 ةاس ىف اثاث لمعامتا اسيدنفأ ةرضح ديىلا راص

 ضعب زافام هل نم ةيريدنا ةملصملا هذهتناك هب رصملا ةموكملا

 ىشاع تراصّح هيان اقبل نس ند تاظح ضعدزاحو هنانامع

 ىرزت ماظعلا هي رصملاراب* الازم امءلصتامو. ماظنلا نسح نمهملع
 نساحملا نشك[ عدلعتقاف ثمح ادملا مظعأب ةدوجوملا امنارقأب

 ءالعلا اهتمةدافتسالل عرسيو نوحاسسلا اهدلع حّرفتللاهملا عري

 ريثكف هيزاج لزتقلازفلالانعانم .دادمالاب لزتلو نوسنجالا
 ةيلاعلارصم ويدخل ةريضح لامانمو دادزاىف دالبلاو جاوتلانم

 نم ققحت امل ليقتسملاىف هيلاءاش ناريصتْس ىتلا ةةلملا هدصاقمو



 قفل
 ةلودلا فرط نم اناوعمم ( تدب رام دسسلاىآ) تدب راموسسوم

 دعم ىأ) ةيسي اريسلاب ىعنملا لكيهلا فاشكتسالا ةيوانرغلا
 رصم ةْمدِم ىهو سفنموأ فنم لدعم سس اريس ىعسملا ْمِصلا

 (ةلاطيلا لواملا ده ىف رمصم لهأو نانوملا هدسبعي ناكو ةقشعلا

 ةيغر هب تقلعت امسح كلذو نانولا مم, راو بتكي هباع صوصنملا

 لاعأ ريديتاونس عيرأو ماقأ نادعبو ةيواسنرفلا ءالعلا ةفئاط
 هتموكحي+ ةقفنب امهرواج امو هراّقدو هئهر تمم جاوي رفحلا

 ىلع نرغلا لبحلاب بولطملا دنعملا لحم ىلع هتريخ ةعس لدتسا

 ةيلمعلا هذه ءانثأ ىف رفظو بوعغرملا بسح هراقس ةمحان نم برقا

 ران الانمةسفن ءاسشأ ضعبب ةيواسنرفلا ةلودلا ةّمذا اهارحأ ىلا

 ةيرصملا ةعدهلالاوحالا عم -ىلء اهب ةلدتسي ىتلا ةئوعرفلا

 ةئازج تاظوفحلا لج تظفحو هدارع ارفاظ هدالب ىلا اهب داع

 هرول رصقب ةنبئاكحلا هي وانرفلا ةئاطاسلا تابرغتسملاو فحتلا

 نمبكرخ ( الب ةندسو سسنرغلا ةلود ىسرك سي راب ةلدع

 تاهلابرفح ةيللعءارحال امك رأ تزتهاو اهّتش ةيرصملاةموكملا

 ه0 دعست ل هيل راينا ايمن ىلع ةيربصملا ةقشعلا

 ندم ,ظعأب لسقلا اذهندد_جواام لاومىلع اهني زخ ةقفنب

 تدب رامومسدوم تيلطف لبيثم نمرصع كلذا نكي /ثمحانروالا

 نوكححتل صوصتملا م.الاو صوصخلا س.سنرفلان اطلس ندل نم
 ةطونم ةيرصملا ران' الا ةنازخةراطنو هتفرعع لاعالا هده ةرادا

 هدهلمزلام لامعلارانالاو لاجرلا نمهعم رت هروضو .هندهعل

 ةيرومألما



 ع
 مراكملا ف دّركح هلمنحأو *ي ىزلا ةموحىف ّركلا نونسحم اه

 مهدوعل ىلوريخو .مهدقعديرفوه ذا تقولا ب>اصان دنفأ اهسالو

 نيب رصم مودر ءامحا نم ىهالا داقت دنم نم هبف دهتج وه امع
 ةيسامسلا سلاجملاو ةيريملا نيواودلا بيرت نسح ءانئءانلودلا

 ةيفومعلا ةعفانلا ماسلا ءاننتاو دم كاف ةلاد[ ل١
 ةبرصملا سرادملا ٌةداعاب ىلا مظعأكحاهف مولعلا ةجرد ءالعاو
 لعردانبلارئاسورصع ةينئادّمالا تتاكملاو ةيزيهجتلاو ةيصوصخلا

 هيبتماعت امو نيريبشلا مالا دهعىهماع ا وأ ةرئاك

 ندرمعملالاوحا نيس نم اصوصخ هنتدارالعفلا,هّتدَمحو هتانع

 دب رسجملاراندلاب كقتاوتملا ابنتك زو, نا يولسالا ءالعلا لعدد ١
 زعلاب هتلادلخأ نيملعىلعأ قا ندنملا تانج نم مومعلا ىلع

 ةيلاعلا لام الاهذع قيد دبآو همانا هن رجلا لاعالا قضوتلاو

 يما فسواعا

 هللاد_زيسشلا نبا دوعسلاوأ هللا دبعريقفلا لوقبف رك دعبو 3

 نهرصارهنلا اهب مع ةريغصةينطو ةمدخ هذه ”ىرصملا دوعلاوأ

 'ناكو اهسسن رك ذل !لماخاهب عصا امير ةريسي ةببدأ ةصرفو اهذب ضع

 ةيلاخلا راصعالا ذنم نم رصم خررات ةصالخةجرتب اهدحو هللا دنع

 ًارقبل رصم وود ةداعس أب هنفل أ ىذا نوللسملا ايصتفا نأ ىلا

 نافرعلا بحاصو لضافلا ملاعلا ةمصوصللا هب رصملا سرادملا ف

 هب رصملا رابدلا ىلع دقاؤلا لصالا ىواسترفلا كب ترام لماشلا

 مسأن ريح النا ناكو ندم ا ةرح#لا نم 157 ةنسرخاوأىف



 جي

 لوقنرطسأىف عدوأ لاعلاقم لك مدع نوكح.نأ سنام ّنا

 نموا لوةءرهوج نم عدنا لاب ىذممأ لك ةحتافو نيخّرؤملا

 تن#ربو هتردقرث امىلع هتعنصران*آ تلدىذلا هئاخس هللا ركذ وه
 0 د2 ردو نملاعلا فهن الحو ةضق لع هتمكح لئالد

 1 اع ءامقباىف عاس ل نيدلاو ا ءامحال عاد

 لجو داعملاو شاعملا سحأ حالصال حذومنا لك أ لب نيدقلاو

 هل اركذد هل "نيرخ الاو نيلوالاف دادلادمحهب ىلت جزورف
 طر لأ اهئم ند نيذلا ةرايح ا نابحا عد دءاعصأو

 دسجم لكق وف اوداجأو اهيف اوداس نيذلا ةرامعلاناقتاعرشمو

 ادا نيدمعم عنصأو نيديم عدبا ,هرصع فرش اراث آل اواكو

 مهركذ ليزللاحدملاب دلخت ىتح ةريرسلا ص الخاب اونشعاو ةريسلا

 نيطالسلاو لودلا م,راَوب رتافد ىف مهرصع لسجل ءانثلاب ديأتو

 ءايعاب ٌماقلا رصم ويدخةرمضح رمعلا دم ركذلا ليم دلت و

 ةرض>حوهوالا نيلاصلا ماسلا ءالؤه دعب نم رصعلا اذهىف ىهالا
 د اشان ىلع دمت موحرملا ةبّرذ نموه ىذلا للملا ريمالاان.دنفأ

 مهعج لشالادجلاو لسنلا ماقملاىذميهاربانيليعامسا ليلس

 نيملا روما ءاملو أري نم اوناك
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 هادعامو مهملااطخلا نمىلوالا ةعبطلا هذهىف عبطلاءدجو ام ىلعهسنتلا)
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 فصو عظفان

 َْق او |نيملهالا اكوام
 3-3 نتا

 ردو
 نأنم

 هاه





 ني رمشعلاو ةعدارلا ةمكولملا"هلئاعلا.قاعترام

 ني ريتعلاو ةيماللاةسكولملا هلت اعلاىاعشام
 نيرشغلاو ةسداسل اًةمكر واما ايئ اعلا قاعي ام

 نب رشعلاو ةعباسلا ةمكولملاهلئاعلا,قلعترام

 ةعساشلاو نيرششعلاو ةنماثلا ةدككحومللاتالئاعلاابقلعترام

 ندالثلاونيرمشعلاو

 نيثالثلاوةبداخلا ةمكولملاةلئاعلابقاعترام
 نيثالثلاو ةيئاثلا ةمكولملاهئاعلاب قلعت ام

 نيالثلاو ةتلاتلا ةيكواملالئاخلا:قاعتأم
 نيئالثلاو ةعبارلا ةمكولملا هل تاعلا,قلعترام
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 هم روك

 خٌرْؤملا ن ونام سسةللرصم راسب قاعتيامذ لوالا لصفلا
3 ّْ 

 سيسقلاهدروا امسحي رصملا ةمكولملاتالئاعلا ناس لو دج
 هغل أ ىذلا ارصماغ رات نوتننام

 ” ةعدتلا» د رصملا تاراعلاو ران الان ولعّيامةىناثلالصفلا

 ىلوالا ثالثلا تالئاعلابقلعتبام

 ةسمايلاو ةعبارلا نيكولا !نتلئاعلاب قلعت ام

 ةيداسلاة نك لما هلئاعلاب قاع ام

 ةرشاغلاو ةعسانلاو ةتمانلاو ةعباسلا ةيكولملا تالئاعلابنلعت ام
 ةرشعتي دادلا ةيكولملا ”هلئاعلا:قلعتبام

 ريتعةيالا ياواد

 ةرشعةعدارلاو ةريشعة ثلاثلا نتل اعلا قلعتبام

 راض ةسفا لاو ةرال ست تاكل ناسك نتن د

 ةرشعةعباسلا ةمكولملاهلئاعلاب ىلعتام
 ةريشجةنمانلا ةنكوللا ةلئاعلا دحام
 ةرتقعةعساتلا ةكواملاهلئاعلا قاف

 نير هملايا علا داع ١
 نب رشعلاوةيداحلا ةمكولملا ل ئاعلابقلعتيأم

 نير مشعلاو ةيئاثلا ةمكولملاهئاعلابقلعتبام
 ني رمشعلاو ةلاثلا ةيكولملا"لئاعلا.قلعتيام
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 هب رصملا سرا دملاريدماشاب في رشد ةرضح ةدافا ةجرتةروص
 هرخاىلا

 رصم ب>حاصةداعس مسا باكل اًهنونعةلاسر ةجرت

 باكلاةمّدَعم

 باَملا اذه ةروك ذملانينسلادادعاقلعتي) هنت
 ةيلهاجلاةدعقاع امفرصم#خ رانةصالخ

 ةلهاملارصعىأ ةعد_ةلارصمةلوديقلعتبامف لوتالا بابلا
 ْ دا
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 نع ةراسعوه»و رصع نينامورلارصعب نا اين ءاقا ناسا
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 ةيئارصنلاةتع نعام لع مالكأا
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